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 'ד ןוא 'קס-נא .ש

 עיצידעּבסקע עועיצרגאנטע-ועידיי,-





 עיצידעּפפקע רעד ןיא עטקילײטַאנ יד

 ןוא עיפַארגָאנטע עשידַיי יד זיא טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ בייהנָא ןיא

 רעשידִיי רעזדנוא ןיא גנוניישרעד עיינ ַא טעמכ ןעוועג ןעגנוגײװצּפָא עריא עלַא

 -עג זדנוא ייב טלָאמעד זיב זיא טייקמַאזקרעמפיוא קיצניװ רעייז .רוטַארעטיל

 רעשרָאפ לָאצ עניילק ַא רָאג ןוא ,גנופַאשסקלָאפ רעשידִיי רעד ןרָאװעג טקנעש
 ןבעגעגּפָא ריא טימ ךיז ןנָאה

 סעדייז ערעזדנוא :ןעװעג ױזַא זיא'ס סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג זיא'ס ןוא

 ןוא ,ןבעל ןלַאכרַאירטַאּפ ןקיטרַאנגײא רעייז טבעלעג ךיז ןבָאה סעדייז-רעטלע ןוא
 -נופַאשסקלָאפ ענייר ןופ לרעּפ עתמא ,טייהרעטסּוװַאבמוא ,ןפַאשעג ןליפַא ןבָאה
 ןבָאה ייז ;טכַארּפ רעייז ןוא טרעוו רעייז ןצַאשוצּפָא טשינרָאג זיא'ס סָאװ ,ןעג

 סעדנעגעל ,רוד וצ רוד ןופ ,ליומ וצ ליומ ןופ ןבעגעגרעביא ןוא ןעמונעגרעביא

 טייקכייר ןא טייקנייש רעשיטעָאּפ ,טלַאהניא ןכיירטסייג טימ לופ ,תוישעמ ןוא
 ,ןעגנופַאש עלַא יד קיטיינ רַאֹפ ןענופעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז .עיזַאטנַאפ ןופ
 וצ ,הפ-לעבש הרות עצנַאג רעייז -- ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעמרָאפ-סנבעל עלַא יד
 לייו .תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןורכזל ןביילב לָאזס ריּפַאּפ ףיוא ןביירשרַאפ
 ןעמרָאפ יד ;קרַאטשנזדלעפ ןוא טסעפ ןעוועג זיא ןבעל רעייז ןופ ךות רעד

 -רָאפ יד רעבָא ,ןעמוקעג זיא רעיינ ַא ,קעװַא זיא רוד ַא ;עטמיטשַאב ןוא ערָאלק

 םישרדמ-יתב יד ןוא ןלוש יד ;טרעדנעעג טשינרָאג טימ ךיז ןבָאה ןבעל ןופ ןעמ
 עקיטסייג רעייז ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,ןרעטנעצ עקיצנייא יד ןבילבעג ץלַא ןענייז
 טצישַאב ןוא טיהעגּפָא ןענייז תורוד ןופ םיגהנמ ענעמונעגנָא יד ;ןגיוצעג הקיני
 ,טפַאשביל טימ ,דובכה-תארי טימ ןעמ טָאה סעדנעגעל ןוא תוישעמ יד ;ןרָאװעג
 ןוא סעטַאט וצ סעדייז ןופ ;שיא יּפמ שיא ןבעגעגרעביא ןוא ןעמונעגרעביא
 .רעדניק וצ סעטַאט ןופ

 טָאה ןבעל עשידִיי סָאד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ בייהנָא ןיא טשרע
 ןעיצפױרַא ןוא עטלַא יד ךיז ןופ ןעיצּפָארַא ,ןעמרָאפ ענייז ןטייב וצ ןבױהעגנָא
 ןטיהוצּפָא ןוא ןייז וצ םייקמ טרעהעגפיוא טָאה'מ ןעוו :עיינ ןצנַאגניא ךיז ףיוא
 וצ רענעטלעז תוישעמ-סקלָאפ ענייש עטלַא יד ;םיגהנמ ענעמונעגנָא עטלַא יד
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 ןַאמטכער םהרבא

 -סיבוצ ןוא ןרעוװ וצ ןסעגרַאפ ןביױהעגנָא טָאה רבע רעצנַאג רעד ןוא ,ןלייצרעד

 לרעסעב ערעזדנוא ןופ עקינייא ךיז ןבָאה טלָאמעד טשרע -- ןדניוװשרַאפ ךעל

 ירעד ןבָאה ייז .עיפַארגָאנטע רעשידִיי רעד טימ ןקיטפעשַאב ןעמונעג ןטַארעטיל
 סָאװ ,תואחסונ ןוא םיגהנמ יד ןופ לײט רעטסערג רעד זַא ,טליפרעד ןוא ןעז

 ןבעל רעייז ןופ ךות רעד ןעוועג ייז ןענייז ןרעטלע ןוא סעדייז ערעזדנוא ייב

 רעכַאװש ןרעוו עכלעוו ,לָאמַא ןופ ןעגנורענירעד זיולב ןרָאװעג זדנוא ייב ןענייז

 ביוא זַא ,ןענַאטשרַאפ ייז ןבָאה .רוד וצ רוד ןיפ ןורכז רעזדנוא ןיא רעסַאלב ןוא

 "רעד ךָאנ ןעק'מ סָאװ סָאד ןעװעטַארוצּפָא ןלייאוצ טשינ סנטיײצַאב ךיז ןלעװ רימ

 ןוא תונורכז עלַא יד ןביילקפיונוצ טשינ סנטיײצַאב ןלעװ רימ ביוא ;ןעװעטַאר

 ןייג ןריולרַאפ ,הלילח ,רבע רעזדנוא ןופ רכז רעד טָא ןעק -- ןצכעביילברעביא

 ,דעו םלועל

 קיצפופ רעביא טימ ,טלָאמעד טליפרעד ןוא ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאד טָא

 רעשידִיי רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןטַארעטיל עטלייצעג עקיצנייא ,קירוצ רָאי

 ,תוישעמ-קלָאפ ןופ הטילּפה תיראש יד ןעלמַאז ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .עיפַארגָאנטע

 רעד ןופ ןעקנופ עלַא יד ןביילקפיונוצ ;םיגהנמ ןוא ןקירדסיוא ,ןעגנולייצרעד

 טלָאמעד זיא'ס .יז ןטעברַאַאב ןוא הּפ-לעבש הרות ןייז ןביײרשרַאפ ,המשנ-טקלָאפ

 -ַארגָאנטע-שירָאטכיה עשידִיי; עטשרע יד גרוברעטעפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 ןבָאה'ס ןוא גרובצניג ץרעה ילתפנ ןָארַאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא *טּפַאשלעזעג עשיפ

 .?עיָאטישזערעּפ, רעכיבלמַאז יד ןעניישדרעד ןביוהעגנָא

 ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןייז טימ טָאה סָאװ ,עטשרע רָאג יד ןופ רענייא ןוא

 -רעירפ יד ןופ השורי יד ןעלמַאז ןופ טעברַא רעקיזָאד רעד ןבעגעגרעביא ךיז

 -המלש רעלמַאז ןוא רעטכיד ,רעביירש רעטבילַאב רעד ןעוועג זיא ,תורוד עקיד

 .הברבל ונורכז (יקס-נַא .ש) טרָאּפַאּפַאר ליװנַאז

 רעקיזָאד רעד וצ ךיז רע טָאה טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשביל ךס ַא טימ

 -שירָאטסיה רעשידִייק רעד ייב 1912 רָאי ןיא טָאה רע ןוא ,ןעמונעג טעברַא

 יַאב ןופ ףליהטימ רעד טימ ןעמַאזוצ ,טריזינַאגרָא *טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע

 יד ,(גרובצניג ץרעה ילתפנ ןופ ןוז ַא) גרובצניג שטיװעיצַארָאה רימידַאלװ ןָאר

 ."פיצידעפסקע עשיפַארגָאנטע עשידִייא עקידנעטשטסבלעז
 עיצידעּפסקע רעד רַאפ לַאנָאסרעּפ רעד ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 טָאה וועיק ןופ גרובצניג רימידַאלװ ןָארַאב רעד .ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא

 געװ ןיא טזָאלעג ךיז טָאה עיצידעּפסקע יד ןוא ,רעטלעג עקיטיינ יד טגרָאזַאב

 .ןיירַא

 לעגנע לאוי :טקילײטַאב עיצידעּפסקע רעד ןיא ךיז ןבָאה ןיקסינַא ץוחַא

 "רָאפ ַא ,גרוברעטעּפ ןופ ףאגלעסיק .י ;רָאטיזָאּפמָאק רעטסּוװַאב ַא ,עװקסָאמ ןופ

 .ןיוואדוי המלש ;(טייצ עצרוק ַא זיולב עדייב) -- קיזומסקלָאפ רעשידִיי ןופ רעש
 רוגנַאקיפ .י ;ןוז ַא סרעטעפ סיקסינַא ,בגא ,ףַארגָאטָאפ רענעטלעז ַא ןוא רעלאמ ַא
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא ?עימעדַאקַא רעשידַיי; רעד ןופ ןטנעדוטס ,רעיירש .ש ןוא
 .טייקינייוו ןיימ ךיוא

 .רעריפנָא סיקסינַא רעטנוא ,עיצידעּפסקע יד טָאה רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא
 -עמוא ,עניַארקוא ןופ ךעלעקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד רעביא טרעדנַאװעגמורַא ,טפַאש

 ןופ ןבירשרַאפ :טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןופ תורצוא ענעבילברַאפ טלמַאזעג םוט

 -עכערּפשּפָא ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה ,סעדנעגעל ,תוישעמ ןעיורפ ןוא רענעמ

 ,רעדיל ;עטוג-טשינ ןוא םידש ,םיקוביד ןגעו תוישעמ :תופורת ןוא תולוגס ,ןשינ

 ;ןטַאלּפ-ףָארגָאנָאפ ףיוא ןעמונעגפיורַא ;ןטרַאסנדער ןוא ךעלטרעווכיילג ,םילשמ

 ,ןלוש עטלַא ןופ סעיפַארגָאטַאפ טכַאמעג ;רעדילסקלָאפ ןוא תוליפת ,םינוגינ עטלַא

 -ץעצס עלעוטיר ןוא ןּפיט ,םיקידצ ןופ "ךעלביטש; ,תובצמ ,רעצעלּפ עשירָאטסיה

 ,םיסקנּפ ןטנעמוקָאד ,ןקיטנַא עשידִיי :טלעג רַאפ טפיוקעג ןוא ןבילקעג ;סענ

 א רַאפ ןטײקכעלמיטרעטלַא עשידִיי ײלרעלַא ןוא השבלה ,גנוריצ ,השודק-ישימשת

 ייזומ ןזעידִיי

 ,זדנוא ןעמ טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןערב ןיא ,1914 רָאי ףוס

 ,דשח ןרעטנוא ,רימָאטישז ןיא טריטסערַא ,ךימ ןוא ןיוואדוי .ש רעלטסניק םעד
 "גוא בילוצ ,ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד טָאה וצרעד טריפעג ,ןענָאיּפש ןענעז רימ זַא

 ןעמונעג ןוא טַארַאּפַא ןשיפַארגָאטָאפ ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ,טעברַא רעזד

 ,טסערַא רעטנוא טלעטשעג ןדייב זדנוא טָאה'מ ,טייקכעלטנפע רעד ןיא רעדליב

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ענעבילקעגנָא יד טריקסיּפנָאק טָאה ײצילָאּפ ןוא

 .ןטַאלּפ עשיפַארגָאטַאפ עלַא ךיוא יװ ,ךיז ייב טַאהעג טלָאמעד

 המחלמ ןופ טייצ רעד ןיא) דַארגָארטעּפ ןיא ןעועג טלָאמעד זיא יקסינַא

 םיא רימ ןבָאה ,(דַארגָארטעּפ ףיוא גרוברעטעּפ ןעמָאנ םעד ןטיבעג ןעמ טָאה

 "עג ךיילג יקסינַא ךיז טָאה ,טסערַא רעזדנוא ןגעוו ןסיוו טזָאלעג שיפַארגעלעט

 -סטלע ןוא רעטלַאװרַאפ רעד ,גרעבנערעטש .י .ל טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטש

 רעד ייב ייזוומ ןשיפַארגָאנטע-שיגָאלָאּפָארטנַאע ןשיסור םענופ ףַארגָאנטע רעט

 רָאטַארעּפטמיא םענופ ןעמָאנ םעד ףיֹוא עימעדַאקַא רעכעלטפַאשנסיװ רעכעלרעזייק

 ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג ןיקס'נַא זיא םיא ךרוד ןוא ,"רעסיורג רעד רעטעּפ

 -שיגָאלָאּפָארטנַא ןכעלרעזייק םענופ ןרָאװעג טקישעג ןענייז רימ זַא ,טנעמוקָאד

 רעד וצ ןעמוקעגנָא זיא טנעמוקָאד רעד יוװ דלַאב עקַאט ןוא .ייזומ ןשיפַארגָאנטע
 -סיפנָאק יד ןבעגעגקירוצ ןוא טײרפַאב זדנוא ןעמ טָאה ,ײצילָאּפ רערימָאטישז

 ךיז טימ ןעמונעגטימ ,טקַאּפרַאפ ץלַא רימ ןבָאה ,םיצפח ןוא ןלַאירעטַאמ עטריק

 ,דַארגָארטעּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ ןוא

 "עג ןסירעגרעביא לעיציפָא טלָאמעד זיא עיצידעּפסקע רעד ןופ טעברַא יד

 טעברַא יד ךעלדימרעדמוא טצעזעגרָאפ ץלַא ךָאנ ןײלַא טָאה רעבָא יקס-נַא .ןרָאװ

 זיא רע ןעוו ,המחלמ רעד ןופ ןערב עמַאס םעניא ,רעטעּפש וליּפַא ,ןעלמַאז ןופ

 יד רַאפ טעטימָאק-ספליה; םענופ רעייטשרָאפ ַא יו עיצילַאג רעביא ןרָאפעגמורַא
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 ןַאמט כער םהרבא

 -ַאלרַאּפפ "עמוד ענעװטסרַאדוסָאג;, רעד ןופ טריזינַאגרָא ,"ענעטילעג"המחלמ

 ,טייז רעד ייב דרעװש ַא טימ םרָאפינוא רעשירעטילימ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,(טנעמ

 וא עשיטסירָאלקלָאפ ענייז טקיסעלכַאנרַאפ טשינ יקסי-נַא טָאה טלָאמעד וליפַא
 ןוא ןלוש עבורח טכוזַאב ;רעייפ ןיא שממ ןכָארקעג .ןטעברַא עשיפַארגָאנטע

 זַא ןוא ,להק ןופ רעריפ ןוא םינבר טימ טסעומשעג ;םישודק תומוקמ ערעדנַא

 גרוברעטעּפ ןייק רעטרעטַאמרַאפ ַא ןרעקמוא ךיז טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ רע

 סנטסַאק עלופ ךיז טימ טכַארבעגטימ קידנעטש רע טָאה ,ורּפָא ןצרוק ַא ףיוא

 -עג :יװ ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה ןרַאבצַאשמוא ןופ תורצוא טימ

 ןגעוו ןטנעמוקָאד ,ןטערקעד עלעיצנעדיפנָאק ,ןדִיי ןגעוו ןעגנונעדרָארַאפ עטקורד

 יתכורּפ ,תועירי עטקיטולברַאפ ,סהרות-רפס ענעסירעצ ,םילובלב עכעלרעדיוש

 ,לג"דא ןעלּפמעטש ,םיחרזמ ,טולב שידִיי ןיא ענעקנוטעגנייא ךעלעטנעמ ןוא

 טכַארבעגטימ ךיוא םיצכח ערעדנַא ןשיװצ רע טָאה ,ךיא קנעדעג ,לָאמנייא

 ךיז ןענופעג טָאה רע סָאװ ,טעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג ."וב-לכ, רודיס ַא ךיז טימ

 ןפיוא לטעטש ןיילק ַא ןיא ,שרדמ-תיב םענעזָאלרַאפ ןבורח-בלַאה ַא ןיא ןרעגלַאװ

 רעדנַא ןַא ןופ הרות-רפס ַא ןופ העירי ענעסירעצ ַא ךיוא .טנָארפ ןשיצילַאג

 -רעד יקסינַא טָאה העירי רעד ןגעוו זיא .טנָארפ-המחלמ ןקיבלעז ןפיוא לטעטש

 ןעוועג זיא לטעטש סָאד .שרדמ-תיב ןבורח ַא ןיא ןענופעג יז טָאה רע זַא ,טלייצ

 ןײרַא זיא יקסינַא זַא ןוא .ןדִיי ַא ןופ רכז ןייק ,טרעטשעצ ןוא טסיוװ ןצנַאגניא

 ןכָארבעצ ץלַא ןפָארטעג טרָאד רע טָאה ,קינייועניא שרדמ-תיב ןבורח םעניא

 עקידיל טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה דרע רעד ףיוא ;ברחנו בורח ,טרעטשעצ ןוא

 ףיוא תודע עמוטש -- םישובלמ עשירעבייוו ןופ סעטַאמש רעקיטש ןוא רעשעלפ

 ,ץלָאה ןופ ,גרַאװכורב ןרעטנוא ןופ ןוא -- ןָאטעגּפָא ךיז טָאה טרָאד סָאװ ץלַא

 ַא ןופ טעמרַאּפ רעקיטש ןקעטשסױרַא טקרעמַאב רע טָאה ,סעטַאמש ןוא זָאלג

 יװ רע זיא ,טּפעלשעגסױרַא העירי ןייא טָאה רע ןעוו .הרות-רפס רענעסירעצ

 -יא ,תורבדה-תרשע יד ןופ העירי יד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג טרענייטשרַאפ

 "בונגת, ,"ףאנת, ,"חצרת; ןעוועג זיא טפלעה ןייא ףיוא .ןעייווצ ףיוא ןסירעגרעב

 ."ן'אל, יד טפלעה רעטייווצ רעד ףיוא ןוא

 ןצעמע ןעוו ןטלעז טָאה ,בוט-גזמ ַא ןעוועג יקסינַא זיא ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא

 ןבָאה סָאװ ,ןטייהנגעלעגנָא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעבָא ,השקב ַא ןיא טגָאזעגּפָא

 יאנק רענעסיברַאפ ַא ןעוועג רע זיא ,לארשי ללכ ןופ דובכ םוצ תוכייש ַא טַאהעג
 -סוליא סָאד טעװ טקַאפ רעקידנגלָאפ רעד .תורשּפ ןייק ןופ טסּוװעג טשינ ןוא

 ןופ טפַאשלעזעג ַא ןיא ,לָאמנייא םיא וצ זיא גרוברעטעּפ ןיא :ןטסעב םוצ ןרירט

 ,טסילַאנרושז רעטמירַאב ַא ךיוא ,רענייז רעטנַאקַאב ַא ןעמוקעגוצ ,ןטסילַאנרושז

 ,(ןעמָאנ רעשיסור סיקסינַא) ,שטיװָאמיקַא ןָאימעס ,טסייוו ריא/ :ןָאטעג .גָאז ַא ןוא

 (טדמשעג טַאהעג ךיז טָאה רע לייוו) "!גרוברעטעּפ ןיא טכערניווװ ןיוש בָאה ךיא

 ןטסָאמעגּפָא םיא טָאה יקסינַא .טנַאה יד ןיקס-נַא טגנַאלרעד השעמ-תעשב ןוא
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 .טנעעג גנוטכַארַאפ טימ ןוא סיפ יד וצ זיב ּפָאק םענופ קילב ןפרַאש ַא טימ

 ַא ןופ טנַאה יד טקירדעג טשינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא; :טרעפ

 ,"!רעטערַאפ

 ,ןרָאי עלַא יד .טגרָאזעג סָאװ קיצניװ יקס-נַא ךיז טָאה ךעלנעזרעּפ ךיז רַאפ

 טשינ ,לַאגעלמוא ןעוועג טרָאד רע זיא ,גרוברעטעּפ ןיא טכַארברַאפ טָאה רע סָאװ

 -עטיל ןייז ;ךיז רַאפ לקניוו ןגייא ןייק טגָאמרַאפ טשינ .טכערניווו ןייק טַאהעג

 טגעלפ ןפָאלש ;ןלעטָאה רעדָא ןענַארָאטסער ןיא ןָאט רע טגעלפ טעברַא עשירַאר

 טשינ רע טָאה לטנַאמ ןּוא גוצנַא ןייז יו רעמ ;ןטנַאקַאב .ַא וצ ןּפַאכנײרַא ךיז רע

 ,ךעלצנער ןוא סנטסַאק טימ ןרָאפמורַא ןעזעג םיא טָאה'מ רעבָא ביוא .טגָאמרַאפ

 ,ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאנטע טימ טקַאּפעג ןעוועג דימת ייז ןענייז

 ךיז טָאה ,1914 רָאי ןיא ,עיצידעפסקע רעד ןופ ךיז ןלעטשּפָא םעד ךָאנ
 צשידיי סָאד, ןלעטשפיונוצ ןוא ןריציפיסַאלק ןטימ ןבעגעגּפָא סנטסרעמ יקסינַא

 -וצ עּפורג א טימ ןעמַאוצ טסַאטרַאפ טָאה רע סָאװ *םָארגָארּפ עשיפאוגָאנטע

 ,יקצידוי .א ,ןייטשנייוו .ש :דָארגָארטעּפ ןיא עימעדַאקַא רעשידִיי רעד ןופ רערעה

 .א ,ברבר .י ,ןאמלעמיק .י ,רוגנַאקיּפ ,* ,ןיכיסוענ .י ,אירול .י ,ןישקאל .ׂש

 | ,רעיירש .ש ןוא ןאמטכער

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ רעכייר רעייהעגמוא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 טָאװ ,םינינע עקיטסייג ןוא עשיזיפ עלַא ןגעװ ,סעגַארּפ ענעדיישרַאפ רעטנזיוט ןופ

 רעד ןופ ןײגקעװַא ןייז זיב ןעמוק ןייז ןֹופ ןבעל סנדִיי ןטימ תוכייש ַא ןבָאה

 ןייז ןיא ךָאװ ןייז ,רעיורט ןוא דיירפ ןייז ,ןבױלגרעבַא ןוא ןביולג ןייז ,טלעוו

 ,בוט-םוי

 .דנעב ייווצ ףיוא טלייטעגנייא ןעוועג זיא לַאירעטַאמ רעטלעטשעגפיונוצ רעד

 ."בוט םוי ןוא תבש, :דנַאב רעטייוצ רעד ,"שטנעמ רעד, :דנַאב רעטשרע רעד

 רעטנוא ,"שטנעמ רעד, ,דנַאב רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1914 רָאי ףוס

 -ָאנטע-שינָאלָאּפָארטנַא ןשיסור םייב ףַארגָאנטע ןטסטלע םענופ עיצקַאדער רעד

 -ןרעטש .י .ל ,עימעדַאקַא רעכעלטפַאשנסיװ רעכעלרעזייק רעד ייב ייזומ ןשיפַארג

 טלייטעגנייא זיא ןוא טַאמרָאפ ןסיורג ןופ ןטייז 238 טלַאהטנַא דנַאב רעד .גרעב

 ז"ז 54 ,רדח םעד ןיב דל"ה תריצי ןופ ,דניק סָאד (1 :וגייה ,ןעגנולײטּפָא ףניפ ןיא

 .סעגארפ 622 -- ז"ז 64 הנותח ועד וצ זיב רדח ןופ (2 .סעגַארּפ 204 --
 -ַארּפ 518 -- ז"ז 56 ,ןבעל-החפשמ (4 .סעגַארפ 221 -- ז"ז 26 ,התתח יד 3

 ,סעגַארפ 2078 ןעמַאזוצ .סעגַארפ 401 -- ז"ז 38 ,טױט רעד (5 .סעג

 -עגנָא טָאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,"בוט-םוי ןוא תבש, דנַאב רעטייווצ רעד

 הכוו טשינ טָאה ,(רעטעלב-רוטקערָאק עכעלטע ןעזעג ןײלַא בָאה'כ) ןצעז ןביוה
 -נַאגעג ןריולרַאפ טשינ זיא לַאירעטַאמ רעד ביוא זיא .ןרעוו וצ טקורדעג ןעוועג
 םייב ןרָאװעג ןלַאפרַאפ רעדָא ,ןעגנורעדנַאװ סיקסינַא ןופ םילוגלג יד ןיא ןעג
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 ןַאמטכער םההובא

 פוהל /* יפ /י:יי//6
 /ז'6 עד 6374

 0 //י2/יש 64 / 4?

 םער ןופ ןעסאנ םניא עיצידעפסקע רעשיסארנאנטע רעשיריי רעד ןופ עבאנסיוא

 גלייב /  ,גרובצניג ץרעה ןאראב
 !טפאשלעזעג רעשיפארנאנטעישיראטסיה רעשירוי רעד ןוֿפ גנולייהשבא עעידנעטשבלעזו

 יד

 / = -//ז

 עשיפארגאנטץ עשירוי סאר
 םארנגארחפ

 ןופ טסאפרעפ

 יקפ--גא .ש

 + רארגארטעֿפ ןיא עיסעראקא רעשידוי רעד ןופ רערעהוצ /ףורג א םימ ןעסאזיצ

 "- ,ןחיסועג י ,אירול .י ,ןישקאל .ש . יקצידוו .א ,ןייששנייוו .ש
 רעיירש .ש ,ןאמטכער .א ,יברבד ,י ,ןאמלעטיק ,י ,רונגאקיפ .י

 עיצקארער רעד רעטנוא

 ןעשיפארגאנטעישינאלאפארטנא ןעשיסור םער יב ףארגאנטע ןעמסטלע םער ןופ

 עיסעראקא רעבילטפאשנעססיוו רעכילרעזיק רעד יב םיאעזומ

 גרעבנערעטש .י ,ל

 לייהט רעטשרע

 .שנעט רעד

 רארנארטעפ

 45 שיאהאהאראנ ,,פבאק םע אירול הסוי ןופ "רעקוור

 .היערתה

 ,גנומריול ַא סיקסינַא טימ םַארגָארּפ רעשיפַארגָאנטעישידיי רעד ןופ טַאלבירעש
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ערעדנַא יד טימ םענייאניא ,וװצעגרע אמתסמ ךיז דע טרעגלַאװ -- רעקורד

 ,לאוג רעייז ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,תורצוא עטלמַאזעגנָא

 -נעצ עשידִיי ערעסערג יד רעביא ןרָאפעגמורַא יקס-נַא זיא 1916 ביהנָא

 רעשידִיי ןגעוו ןטַארעּפער טנעיילעג ןוא סעיצקעל ןטלַאהעג ,דנַאלסור ןופ ןרעט

 -רעקוצ) ןרָאװעג קנַארק טסנרע סנגעוורעטנוא זיא רע .,רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע

 ןרָאפעג ,רעמוז ביײהנָא ,רע זיא םיריױטקָאד ןופ הצע רעד ףיוא ןוא ,(טיײקנַארק

 ,זַאקװַאק ןייק

 ןשיסור ַא ןיא יקס-נַא טביירש רענעלּפ-סטעברַא ןוא טנוזעג ןייז ןגעוו

 ,1916 ינוי ןופ ,רימ וצ לטרַאקטסָאּפ

 :גנוצעזרעביא עשידִיי יד זיא סָאד
 ,דַארגָארטעּפ 1916,  ינוי 4

 !רערעײט ןיימ

 .טּפַאשרַאֿפ רימ טָאה ןיירב רעייא סָאװ ,דיירפ יד ןקירדסיוא טשינ ןעק ךיא

 רעמ טימ ןוא טפָא טביירש .סורג ַא ןוא ןשטנוװ עטסעב עניימ ךייא קיש'כ

 ןופ ףַארגָאטָאפ ןוא רעלטסנק רעד ,ןיוואהוי המלש) ןענָאמָאלַאס ןופ .ןלַאטעד

 ךיא ןיב רָאי בײהנָא .תועידי ןייק טשינ ךיא בָאה (.ר .א -- עיצידעּפסקע רעד

 -עשעק ןוא וועיק ןיא ,ןטלַאהעג .עווקסָאמ ןוא ווענעשעק ,סעדָא ,וועיק ןיא ןעוועג

 .(טייקנַארק-רעקוצ) טסנרע גונעג ןרָאװעג קנַארק .עיפַארגָאנטע ןגעוו סעיצקעל ,ווענ

 רעטנומ ךיז ךיא ליפ ןגעווטסעדנופ .זַאקװַאק ןייק םיריוטקָאד יד ךימ ןקיש רעטציא

 .ךס א טעבֹרַא ךיא .ןכָאֹוו ייוצ ךיא ןיב דַארנָארטעּפ ןיא ָאד ,קיטפערק ןוא

 .ייזומ םעד ףיוא קירוצ לעטש ךיא ,לַאירעטַאמ םעד ןטעברַאַאב ןעמונעג ךיז בָאה/כ

 ָאד רימ טלעפ/ס .לבור טנזיוט טסָאק סָאװ ,קנַארש ןלעיצעּפס ַא טלעטשַאב טָאה'מ

 יעבעל קעװַא טעברַא יד טלָאװ םיא טימ ,(*!םהרבא רעשיגרענע רעד סיוא זיולב

 רימ טזָאל ןוא ןיקסוָאלטישז ףיוא טכוז ,קרָאיײוװינ ןיא ןייז ריא טעוװ רשפא .קיד

 ,טײקמערַאװ טימ םורַא ךייא םענ'כ .רערעייט ןיימ ,טביירש .סערדַא ןייז ןסיוו

 (.ר .א ידיד המלש) ןָאימעס רעיא

 ,דַארגָארטעּפ ןייק זַאקװַאק ןופ ןעמוקעגקירוצ יקס-נַא זיא 1916 רעמוז ףוס
 -ץברַאַאב יד ןצעזוצרַאפ ןעמונעג ךיז ,תוחוכ עטיײנַאב טימ ,רעטשירפרעד ַא ןוא
 םוצ ןכַאמ קיטרַאפ ייז ,ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאנטע עטלמַאזעגנָא יד ןופ גנוט
 -ָאנטע ןטיײנַאב םענופ גנונעפערעד יד ןטיירגוצוצ ןעמונעג ךיוא טָאה רע .ןקורד
 ,ייזומ ןשיפַארג

 טריטַאד ,שיסור ףיוא רימ וצ יקסינַא טביירש רענעלּפ עקיזָאד יד ןגעוו
 ,1916 ,רעבָאטקָא

 .טייקינייוו ןײימ טנײמעג (+
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 ווירב סיקסד נָא

 ןַאמטכער םהרבא



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ;גנוצעזרעביא עשידִיי יד זיא סָאד ןוא

 דַארגָארטעּפ) 50 עיניל עט5 ,וװָארטסָא יקסוועליסַאװ ,1916 רעבָאטקָא (1)
 י ר !םהרבא רערעייט ןוא רעביל

 -רעקוצ רעד ןופ טליײהעג ךיז .זַאקװַאק ףיוא ןעועג רעמוז ןצנַאג םעד
 בָאה טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו .ןיװַאב רימ ייב ךיז טָאה סָאװ ,טײקנַארק
 ,זיולב טסירדרַאפפס .טיירפרעד רעייז ךימ טָאה סָאװ ,ווירב רעייא ןפָארטעג ךיא
 ךעלנײשרַאװ .טכעלש טשינ ךיז ליפ ךיא .קיניײװ יױזַא ריא טביירש ךיז ןגעוו סָאװ

 ירַאַאב רעד טימ ןעמענרַאפ ךיז לעװ ןוא דַארגָארטעּפ ןיא ןצעזַאב ךיז ךיא לעװ
 -עגוצ ןיוש ןיב ךיא .קורד םוצ ייז ןקיטרַאפרַאפ וצ ןלַאידעטַאמ יד ןופ גנוטעב
 קיטרַאפ ןיוש ןבָאה רימ ,ייזומ םענופ גנונעפערעד יד ןטלַאטשנַארַאפ רימ .ןטָארט
 ךס ַא ןעמוקעגוצ ןענייז'ס ,לבור טנזיוט טסָאקעג טָאה סָאװ ,קנַארש ןלעיצעּפס םעד
 .ָאטשינ ןיא ריא יוװ רעטעברַא ַאזַא ךָאנ .ךייא ךיא ןָאמרעד טּפָא רָאג ,םיצפה עיינ
 זיא "קוביד רעד, עסעיּפ ןיימ .ןבעל ןשידיסח םענופ ןעגנולייצרעד ביירש ךיא
 ,"המיבה.) "רעטַאעט ינעװטסעשזַאדוכ םענופ ָאידוטס, רעד ןופ ןרָאװעג ןעמינעגנָא
 ףיוא רימ טכוז !רערעײט ,ביל ךייא זיא טָאג יװי- -- -- (7 .א -- עווקסָאמ
 ןוא םיא ןגעוו רימ טביירש .ןביירש רימ לָאז רע םיא טעב ןוא ןיקסווָאלטישז
 ךייא םענ ךיא .ןטפירשטייצ עטנַאסערעטניא טקיש .סערדַא ןייז ךיוא רימ טקיש
 | ,םורַא

 .ט ר ַאּפ ָא פ ַא ר .ס

 סיורג טימ יקסינַא ךיז טָאה שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ

 םעד .טעבהַא רעכעלטפַאשנסיװ ןוא רעשירַארעטיל ןייז וצ ןעמונעג רעדיוװ סיילפ

 -ָאנטע םענופ םיצפח עלַא ןוא עיצידעּפסקע רעד ןופ לַאירעטַאמ םענעבילקעגנָא

 | ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד יו טיהעג רע טָאה ייזומ ןשיפַארג

 ןעוװעג עידומ םיא ןעמ טָאה ,עװקסָאמ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,לָאמנייא

 -קירוצ לענש ףיוא ךיז רע טָאה .ייזומ ןייז טעמתחרַאפ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד זַא

 ןעלגיז-סקַאװפירט יד טימ רעסעלש עלַא ןכָארבעגּפָא ,דַארגָארטעּפ ןייק טרעקעג

 טסייוו רע זַא ,טרעלקרעד ןוא טַאירַאסימָאק םוצ טדנעוװעג ןיילַא ךיז ךָאנרעד ןוא

 זיא רע סָאװ ,טַאט רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עסיורג יד טייטשרַאפ ןוא

 -ייצרעביא רעפיט רעד טימ ,ןעלדנַאה ױזַא טזומעג רע טָאה ךָאד -- ןעגנַאגַאב

 ןשידִיי ןצנַאג ןרַאפ גנוקידײלַאב ַא זיא ייזומ ןשידִיי םעד ןעלגיזרַאפ סָאד זַא ,גנוג
 רעד רַאפ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ יד טגָארט סָאװ ,אפוג םיא רַאפ ךיוא ןוא קלָאפ
 | ,עיצוטיטסניא

 יו טלעטשרַאפ ,דנַאלסור ןופ ןפָאלטנַא יקסי-נַא זיא 1918 רעבמעטּפעס ןיא

 ןיא .רענעכָארבעצ ַא ןוא רעקנַארק ַא ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןוא ,חלג ַא
 ןשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה ַא טרָאד טעדנירגעג ,טעברַאעג ךס ַא רע טָאה ענליוו
 -יטולב ַא ןעמוקעגרָאפ ענליוו ןיא זיא'ס ןעוו ,1919 ןיא .עגיל-רוטלוק יד ,ייזומ

 -נעָאנ ןייז ןעוועג ךיוא זיא םיגורה לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ ןוא ,םָארגָאּפ רעק

 -רעגרע סיורג ןופ יקסינַא טָאה ,רעטיױו .א רעלעטשטפירש רעד ,דניירפ רעט
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 ןַאמטכער םההובא

 ירַא טלָאמעד רע זיא .טײקנַארק-ץרַאה ערעווש ַא ןגָארקעג שפניתמגע ןוא שינ

 ךיז םיריוטקָאד רעװעשרַאװ יד ןופ טַאר ןפיוא ןוא ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעב

 ןייז .רעדלעוו עװָאנסָאס טימ טלגנירעגמורַא זיא סָאװ ,קצָאװטָא ןיא טצעזַאב

 ,טרעסעברַאפ טשינ ךס ןייק טימ רעבָא ךיז טָאה דנַאטשוצ-טנוזעג

 יקס-נַא טביירש ,1920 ץרעמ ןט6 םעד טריטַאד ,רימ וצ ווירב ַא ןיא
 : סרעדנַא ןשיווצ

 םעדכָאנ ,עיצילַאג ןיא ןרָאפעגמורַא רָאי ייווצ ,ליפ רעיז טבעלעגרעביא..,
 -ָארטעּפ רעד ןופ דילגטימ ַא יװ טייקיטעט עשיטילַאּפ יד !עיצולָאװער עטשרע יד
 -כָאנ ;טַאר-הכולמ ןקיליײװטיײצ ַא ןיא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןופ ;עמוד רעדַארג
 י-ּפעס ;"רענָאיצולָאװעררטנָאק, ַא ןופ עגַאל רעד ןיא עיצולָאװער עטייווצ יד םעד
 טקַאּפרַאפ ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאנטע עלַא ;דנַאלסור ןופ ןפָאלטנַא 1918 רעבמעט
 ףיוא ןזָאלעג ייזומ ןשיפַארגָאנטע םעד :הליהק רעװקסָאמ רעד ייב ןזָאלעג ןוא
 ןייק ןרָאפעגּפָא .טילּפו דירש ַא ןבילבעג םעד ןופ זיא/ס יצ טסייוו רעוװו .רקפה
 ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןרָאיַארַאפ .ןשינעעשעג עקיטרָאד יד טבעלעגרעביא .ענליוו
 ײלָאּפ רעדעי ןופ ןגָאזּפָא טזומעג ךיז .יציק אב זַא ,טניימעג ,טײקנַארקיץרַאה ַא
 ".,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשיט

 טביירש ,1920 ,רעבָאטקָא ןט11 םענופ ,עשרַאװ ןופ ווירב רעדנַא ןַא ןיא

 יי :יקסינַא
 .קנַארק ךָאנ ץלַא .ןביירש טשינ סעיינ עכעליירפ ןייק ךיא ןעק ךיז ןגעו..,

 ןייק םישדח רָאּפ ַא ןיא ךיז ביילק .ןיײגמורַא טשינ טעמכ ןעק .ןלָאװשעג סיפ יד
 ."!טרָאפ ...רשפא --- ןילרעב

 -רַאפ םיא טָאה טיוט רעד .ןרָאפעג טשינ ןיוש יקס-נַא זיא .ןילרעב ןייק

 א"פרת ,ןושחרמ ג"כ ,םורַא שדוח ַא ןיא יװ רעקיצניװ ןיא .געו םעד טלעטש

 .ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא יקסינַא טכיל סָאד זיא ,(1920 רעבמעווָאנ ןט9)

 ריפ רעביא ןוא ,טיוט סיקסינַא ךָאנ רָאי קילדנעצ ריפ טעמכ ,טציא ןוא

 :ענַיַארקוא רעביא עיצידעּפסקע רעד ןופ רעדנַאװ םענעי ךָאנ רָאי קילדנעצ

 ;ןבילבעג טשינרָאג זיא ךעלטעטש רעניַארקוא עשימייה יד ןופ ןעוו -- טציא

 -רַאפ ןענייז ןבעל רעגייטש רעייז ןוא ןדִיי עקידתורוד-רוד עקיצרַאה יד ןופ ןעוו

 ַא ןיוש ןיב ךיא ךיוא זַא ,ךיז ּפַאכ ךיא ןעוו ןוא ;תונורכז עקילייה זיולב ןבילב

 ,טציא טלָאװ'כ זַא ,ךיא ליפ -- וצ-ברעמ וצ ןיוש טגיינ ןוז ןיימ ןוא םיעבשדזב
 עג ךיא סָאװ ,לסיב סָאד ןלייצרעדרעביא טפרַאדַאב ,יברקב המשנהש ןמז לכ
 . -קילג ענעי ןיא ,טלָאמעד ןלייצרעד טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ ךָאנ קנעד

 ,עיצידעּפסקע רעד טימ ןרָאפוצמורַא ןעוועג הכוז בָאה'כ סָאװ ,רָאי רָאּפ עכעל

 טרָאּפָאּפַאר ןהכה ןרהא ר"ב לױונַאז המלש ןקיצרַאה ןביל םעד טימ םענייאניא

 .הכרבל ונורכז ,יקס-נַא גע הנוכמה

 א
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 זאמטכער םהרבא

 לסיב .ַא ןופ ךמס ןפיוא זיִא ,לייצרעד ךיא סָאװ ,סָאד ; תולצנתה עניילק ַא
 -לע רימ ייב ןענייז סָאװ ,סעיפַארגָאטַאפ עטלייצעג עכעלטע ןוא ןציטָאנ ערעגָאמ
 ךרוד ןּפָאלטנַא ןיב'כ ןעוו ,1915 ןיא לייו ,טייצ רענעי ןופ ןבילברַאּפ סנייּפ
 בָאה -- עקירֶעמַא ןייק עינָאּפַאי ךרוד עניכ ןופ.1916 ןיא ןוא ,עניכ ןייק ריביס
 (1500 ךרעב) עיצקעלָאק עסיורג-.יד ךיז טימ ןעמענוצטימ ןזיווַאב טשינ .ךיא
 רעד ןגעוו ןציטָאנ ןטפעה טרעדנוה רָאּפ יד ךיוא יװ ,רעדליב עשיפַארגָאנטע
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 ."טפַאשלעזעג
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 ןוא וָארוקסָארּפ טָאטשמיײה ןיימ ןיא ןבילברַאפ זיא ץלַא סָאד .עיצידעּפסקע

 ךיא בָאה .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ,ןעמָארגָאּפ סערוילטעּפ ןופ טייצ רעד ןיא ,טרָאד

 וצ רימ רעבירעד ךיא טעב .,ןורכז ןיימ ףיוא ןזָאלרַאפ טזומעג לסיב שּפיה ַא ךיז

 ,ןרָאװעג לשכנ ּווצעגרע ןיב ךיא ביוא ןקידלושטנַא

 -רַאפ רימ ייב זיא'ס יװ ןפוא םעד ףיוא ךיוא ךיא לייצרעד ןלייצרעד ןוא

 ןוא ךַאפנייא-וויטימירּפ ױזַא ,טושּפ ױזַא ..םהה םימיב ןופ ןורכז ןיא ןבילב

 עקיצרַאה ,עביל עקיטלָאמעד יד ןופ רעגייטש רעד ןעוועג זיא'ס יו --- קידהמזוג

 .ןלייצרעד וצ תוכיראב ןוא ןדער וצ קיטומטוג ,ןדַיי

 קירוצ רָאי קיצרעפ רעביא ןופ ,טגָאזעג יװ ,ןיוש ןענייז ןציטָאנ עניימ

 -רושז עשידִיי ןוא עשיערבעה ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז ךעלטיּפַאק עקינייא)

 ןוא עשיטסירָאלקלָאפ לָאצ עסיורג ַא ןענישרעד ןענייז טייצ רעד ךרוד .(ןלָאנ

 ןשיפַארגָאנטע טקורדעג ןבָאה סָאװ ,ןלַאנרושז ןוא רעכיבלמַאז עשיפַארגָאנטע

 טשינ ריהז ןעוועג ךיא ןיב .ךעלטעטש רענִיַארקוא עבלעז יד ןופ לַאירעטַאמ

 זיולב ןדייס ,תוישעמ ןוא ןלַאירעטַאמ עטכעלטנפערַאפ ןיוש ןלייצרעדוצרעביא

 טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא רעבָא ביוא .תואחסונ יוניש ןופ ןלַאפ רָאּפ ַא ןיא
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25 
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 ײזומ ןשיפַארגָאנטע ןיא
 .ןיווָאדוי המלש ,ןייטשנייוו .ש ,יקסינָא .ש ,ןַאמטכער .א :סקניל וצ סטכער ןופ





 רָאי ןיא יקסינַא .ש

 זיא רע תעב ,5

 רעביא ןרָאפעגמורַא

 ַא יו ,עיצילַאג

 םענופ רעייטשרָאפ

 טעטימָאק - ספליה

 "'המחלמ יד  רַאפ

 ינַאגרָא ,ענעטילעג

 -ור רעד ןופ טריז

 -רַאדוסָאג, רעשיס
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 םעדייא סיקסדָארב רעוועיק ,גרובצניג (יצַארָאה) ץרעה ילתפנ ןופ ןוז ,רימידַאלוו ןָארָאב
 ,עיצידעפסקע עשיפַארגָאנטע יד טרידיסבוס טָאה סָאװ
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 הליצח 'חב ןוא ןלוש





 עיצידעּפסקע יד ןעמונענַּפיוא טָאה'מ יױזַא יו

 םישרדמ יתנ ןיא ןוא ןלוש ןיא

 ןוא טעטש יד רעביא ןרָאפעגמורַא עיצידעפסקע יד זיא רָאי ייוד ךרעב

 סיוהג טימ .ןילָאװ ןוא עילָאדַאּפ רעביא רקיע רעד ,עניַארקוא ןופ ךעלטעטש

 ,ךעלטעטש עניילק יד ןופ ןדִיי יד ןעמונעגפיוא םוטעמוא זדנוא ןבָאה ץרא-ךרד

 טליפעג לָאמטּפָא וליפא ךיז טָאה סעגַארפ ערעזדנוא ףיוא סרעפטנע ערעייז ןיא

 יז יו ןעמוקעגסיוא ויא'ס .עדריװטסבלעז ןופ ,תולדג רעכעלרעניא ןופ ןָאט ַא

 רעד ןופ ,גרוברעטעּפ ןופ ןדִיי ,רימ סָאװ ,םעד טימ ןטלַאהעג סיורג ךיז ןטלָאװ

 -ישזָאװַארּפ, רעכיז ךָאד ןבָאה סָאװ ,?עצילָאטס; רעד ןופ ,טָאטשניױרק עמַאס

 עבושח עכלעזַא --- ,ןײלַא רסיק םעד סיוועג ןעעז סָאװ ,(טכערניווו) *ָאװטסלעט

 ןיא ןעיײג ,ךעלטעטש ענעפרָאװרַאפ עניילק ןופ ןדִיי יד ֹוצ ,ייז וצ ןעמוק ןדִי

 םינהנמ ערעייז טימ .,ןבעל רעייז ןופ ןפוא ןטימ ךיז ןריסערעטניא ,ןלוש ערעייז

 רַאפ זיירּפ ןטוג ַא וליּפַא ןלָאצַאב ןוא םיסקנּפ עלַא ערעייז ןיא ןכוז ,םיכרד ןוא

 : ,טייקשידִיי ןופ םתוח ַא ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,טייקיניילק רעדעי

 ןענייז ,טכוזַאב לָאמעלַא טָאה עיצידעּפסקע יד סָאװ ,ןטקנוּפ עטשרע יד

 -ענ ריִמ ןענייז גָאט ןדעי ,ךעלזיילק ןֹוא ןזיולק ,םישרדמ-יתב ,ןלוש יד ןעוועג

 ןכָאנ .םיללּפתמ יד טימ טנעקַאב ךיז .שודק-םוקמ רעדנַא ןַא ןיא ןענװַאד ןעגנַאג

 טגעלפ יקסינַא .סעגָארּפ ןלעטש ,ןעלגנירמורַא זדנוא םיללּפתמ יד ןגעלפ ןענוװַאד

 ןיא ןזָאלנײרַא ךיז ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ תוישעמ ןלייצרעד ןוא ןרעפטנע ייז

 ַא ייב ןוא ,הינסּכא ןיא ךיז וצ לוש ןופ םינקז יד ןטעברַאפ ףוסל ןוא ,סעומש ַא

 ,ןסייבהַאפ םוצ לגייב ַא טימ ,הקשמ עלעזעלג ַא ייב בור יּפ לע ןוא ,ייט לזעלִג

 ןוא טרעפטנעעג ןּױעג םינקז יד ןבָאה .סענגַארּפ טלעטשעג יקסינַא ןיוש טָאה

 ,ריּפַאּפ ףיוא טנכייצרַאפ -- רימ ןוא טלייצרעד
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 ןצאמטכער םההרב א

 .ךעלטעטש עניילק יד ןופ ןדַיי יד טַאהעג ןיקסינַא ןבָאה סע ביל יװ ןוא

 עשידִיי עטיירב עשירעלטסניק סיקסינַא טָאה טייקיעפ עכעלרעדנּוװ ַא רַאפ סָאװ

 ןעניוועג ,תומשנ ןוא רעצרעה ערעייז וצ ןדער ןענעק וצ ,ןזיװעגסױרַא המשנ
 יד ןבָאה טלַא ןוא גנוי ,רעליימ ערעייז ןענעפע טיירב ןוא טפַאשטניירפ רעייז

 רעקיזָאד רעד קנַאד ַא רָאנ ןוא ,.רעמיצ ןייז טליפעגנָא ןטנוװָא ןוא געט עצנַאג

 תורישע עסיורג סָאד ןעלמַאז וצ ןעגנולעג זדנוא זיא רענייז עביל רעקיטכירפיוא
 .ןרָאװעג טלמַאזעגנָא זיא סָאװ

 רעטסנעש רעד לוש יד זיא עניארקוא ןיא לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא
 ךָאד ,לָאט ַא ןיא טָאטש יד טייטש סנטסניימ שטָאכ ןוא .לטעטש ןצנַאג ןופ ןינב

 -ַאטש עקירעביא יד ןשיװצ ןופ סױַא טנייש סָאװ ,ןינב רעטסכעה רעד יז זיא

 ערעייז סָאװ ,ךעלעטעטש עטסמערָא עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא וליפַא .רעזייה עשיט

 ןוא יורטש טימ טקעדַאב ,םייל ןופ טכַאמעג ,עקירעדינ סנטסיימ ןענייז ךעלזייה

 ןוא עטרעיומעג ַא לוש יד זיא טרָאד וליפַא ,דרע רעד ןיא ןעקנוזעגנייא בלַאה

 ךָאנ וצ לוש רעד טיג טסַארטנָאק רעד טָא .שיטעטסעיַאמ ןוא ךיוה ,טסעפ טייטש

 ,רעניווונייא יד ןוא ,טייקידתודוס ןוא טייקילייה רעמ ךָאנ ,ץנַאלג ןוא טכַארּפ רעמ
 ,ריא טימ ךיז ןעמיר ןוא ךיז ןסיורג ,ןדִיי עקיצרַאה יד

 עטלַא רָאג ךיז ןעניפעג'ס ּווװ ,ךעלטעטש ךס ַא ןיא זַא ,טנַאסערעטניא זיא'ס

 -עג טיובעג לוש רעייא זיא ןעווא --- :עגַארפ יד טלעטשעג טָאה ןעמ זַא ,ןלוש

 ןעוו טשינ טסייוו רענייק זַא ,רעפטנע רעד ןעמוקעג לָאמעלַא טעמכ זיא ,"?ןרָאװ

 ַא טלייצרעד ןעמ טָאה רוביד ידכ ךות ןוא ,טיובעג לוש יד טָאה'ס רעװ ןוא
 ןופ בור םעד טיול .ןדנוברַאפ לוש רעייז טימ זיא סָאװ ,עדנעגעל עכעלרעדנווו

 -עג ןענופעג רָאנ ,ןרָאװעג טיובעג טשינ ןיוש עטלַא רָאג יד ןענייז סעדנעגעל יד

 דרע יד טרַאשעג ןוא ןבָארגעג ,גרַאב ןפיוא טליּפשעג ךיז ןבָאה ךעלרעדניק :ןרָאװ

 טײרּפשרַאפ לענש סעיינ יד ךיז טָאה .ךַאד ַא ןעזרעד ןבָאה ןוא .סנקעטש טימ

 לוש עצנַאג ַא ןענופעג ןוא ךַאד םורַא ןבָארגעג ,ןעמוקעג ןעמ זיא ,טָאטש ןרעביא

 .טיפוס ןוא טנעוו יד ףיוא ןצכעלָאמעג ןוא ןעגנוריצַאב עקיטכערּפ עריא עלַא טימ

 טיובעג ןענייז ייז זַא ,טלייצרעד טרעװ ןלוש עקיטייצרַאפ ערעדנַא ןגעוו

 םגה ןוא .ויהש תוישעמ םושמ םיצירּפ ןוא םיסכוד עקיטייצרַאפ ןופ ןרָאװעג
 עלַא יד ,עלַא יז רעבָא ןענייז ,ןדיישרַאפ ןענייז ,ןשינעעשעג יד ,תוישעמ יד

 -ץעָאּפ ,הנומא רעדעטיול רעקיבלעז רעד טימ טלַארטשַאב ,סעדנעגעל עקיצרַאה

 .טייקנביוהרעד רעשיטע ןוא טייקנייש רעשיט

 -נוה ,סעדנעגעל עכלעזַא ןופ ךות םעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבעג וצ ידכ ןוא
 ןגעוו ןביירשרַאפ וצ ןעגנולעג עיצידעּפסקע רעד זיא'ס סָאװ ,לָאצ ןיא רעטרעד

 .עשיטסירעטקַארַאכ רעמ עקינייא ןבעגרעביא ךיא לעװ ,ןלוש רעניַארקוא יד
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 סָאװ שדוקרורא רעד ןוא לוש רעליװיזדַאר
 רענוד א ןופ ןרַאװעג ןּכָארטענ זיא

 טימ עניַארקוא ץנַאג רעביא טמשעג סָאה ?ױויזדַאר ןיא לוש עסיורג יד

 א םגה .טײקלַאניגירא רענעטלעז ןוא רוטקעטיכרַא רעכעלטנייוועגרעסיוא ריא

 עטצינשעג-טנַאה עקיטכערּפ טימ ,ךיוה רעייז טיובעג ןעוועג יז זיא ,ענרעצליה

 טריפעג ןבָאה סָאװ ,עטיירדעג ּפערט טימ ;ךעלקינַאג עטקַאטעג ןוא ךעלסמיזעג

 םענופ ךעלרעטצנעפ יד וצ זיב ףױרַא רעכעה ךָאנ ןוא לוש רעשרעבייוו רעד וצ

 ַא ןעוועג זיא למערוט ןרעביא .ךַאד עמַאס ןפיוא ,למערוט ןטצינשעג ןקיקעריפ

 .עקלומרַאי ענעטעמַאס עסיורג ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,קַאּפלָאק רעקידנור

 טנעוװ יד .תולזמ ףלעװצ יד טלָאמעגסיױא ןעוועג טיפוס ןפיוא ןענייז קינייוועניא

 ,ך"נת ןופ םיקוסּפ ףיוא טריזַאב ןעיײרעלָאמ ענעטלעז טימ טריצַאב ןעוועג ןענייז

 םימש ירשנכ תושורּפ ונידיא ;"ןאצ ינבכ תועבג םילאכ ודקר םירהה. :לשמל ,יוװ

 .ערעדנַא ןוא "םיב המר ובכורו סוס, ;"תוליאכ תולק ונילגרו

 ןלָאמעג אפוג םיקוסּפ יד ךיוא ןענייז ױזַא ,ןעיירעלאמ יד יו טקנוּפ ןוא

 -ימוליא ןייש ,עסיורג תויתוא יד .סעיצַאניבמָאק-ןרילָאק עקיטכערּפ ןיא ןרָאװעג

 טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רעלטסניק רעמינָאנַא רעד זַא ,קיטנעק זיא'ס .טרינ

 תוליפת ןוא םיקוסּפ ערעדנַא יד ןופ ןקרעמַאב וצ זיא'ס יוװ ,טסנוק עשיפַארג יד

 רעד ןופ טנעוװ ריפ עלַא טריצַאב טָאה רע עכלעוו טימ ,המת-הביתכ ןיא ןבירשעג

 ,לוש רעלעניגירַא

 טייצ רעד ןיא זַא ,ןבירשרַאפ ןעוועג זיא להקה:סקנּפ רעליוויזדַאר םעניא

 ןופ ןוז רעד ,רעשזרָאבז עלעוולעוו 'ר זיא רעלױויזדַאר לקיציא 'ר קידצ םעניפ

 "עג טָאה ןוא לױװיזדַאר ןייק תבש ַא ףיוא ןעמוקעג ,רעװעשטָאלז לכימ לאיחי 'ר

 טָאה רע .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש לוש יד םיא זיא .לוש רעסיורג רעד ןיא טנוואד

 ןרָאפעגקעװַא זיא רע ןעוו תבש ךָאנ .ריא ןופ ןבױלּפָא טנעקעג טשינראג ךינ
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 ןַאמטכער םהרבא

 רע טָאה ,טָאטש יד טשטנעבעג ,ןעוועג זיא גהנמ ןייז יוװ ,ןענעגעזעג םייב ןוא
 רעייפ ןייק ןוא ןרעוו בירח טשינ לָאמנייק לָאז יז זַא ,לוש יד טשטנעבעג ךיוא
 ןבָאה טשינ הטילש ןייק ריא ףיוא לָאז

 ,תומילשב ןרָאװעג םיוקמ הכרב ןייז זיא ןזיװעגסיױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יו
 רעגײזַא ןעצ ,ןנחתאו רדסל קיטנוז .(1882) ג"מרת רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןעמונעג ךיז טָאה רעייפ סָאד .הפרש עשילעה ַא ןכָארבעגסיױוא טָאה ,ירפרעדניא
 רעקינוז ַא ןעוועג זיא גָאט רעד .ץלַאמש טלגערּפעג טָאה'מ ּוװ זיוה סבצק ַא ןופ
 סָאד ,לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ טּפַאכעגמורַא ןעמַאלּפ יד ןבָאה ,רעסייה ַא ןוא
 ,יורטש טימ טקעדעג עקינייא ןוא ,ענרעצליה ןעוועג ןענייז רעזייה רעליױװיזדַאר בור
 ןרָאװעג טפרשרַאפ דלַאב ןענייז ייז .רעייפ ןפיוא עטשרע יד ןעוועג ךעלזייה יד ןענייז
 ךיוא זיב ,רעגנעל ןעמונעג טָאה ,עטרעיומעג יד ,רעביטש עקירעביא יד .דוסי ןזיב

 .טצוװעשובעג רעייפ סָאד טָאה תעל-תעמ ייווצ עצנַאג .רעייפ ןטימ קעװַא ןענייז ייז
 ,סטוג-ןוא-בָאה ןטעװעטַארעג לסיב ןטימ ,טייק ןוא דניק ,םיבשות רעליוויזדַאר יד

 ,טָאטש ןופ ךלהמ רעטייוו ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע-תיב ןפיוא ןבילקרַאפ ךיז ןבָאה

 -רַאפ ץלַא טָאה רעייפ סָאד ,ןרָאװעג טשיװעגּפָא טלָאמעד זיא לטעטש עצנַאג סָאד

 טרירעגנא טשינ וליפַא זיא יז ,לוש ענרעצליה עטלַא יד זיולב זיא ןבילבעג .טרעצ

 .רעייפ םענופ ןרָאװעג
 ;זיולק רעקסירט יד ;זיולק רעניטאסוה יד :יװ ,םישודק תומוקמ ערעדנא עלַא

 ןענייז סָאװ ,הליפת-יתב עלַא יד :שרדמ-תיב רענַארב סָאד ;שרדמ-תיב סניבר םעד

 ,רעייפ ןטימ קעװַא ןענייז עלַא ייז -- ,לוש רעסיורג רעד טימ טפעהַאב ןעוועג שממ

 ,טרירַאב טשינ ,ץנַאג ןבילבעג סנ יּפ לע זיא לוש ענרעצליה עסיורג עטלַא יד רעבָא
 ,טַאהעג טשינ הטילש ןייק ריא רעביא טָאה רעייפ סָאד

 ןגיוא ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ךָאנרעד ןבָאה היאר-ידע

 עלַא ןופ ןענייז טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ טַאהעג ךיז טָאה הפרש יד תעשב יו ,ןעזעג

 ןרעביא טלעטשעצ ךיז ןבָאה ןביוט יד .ןביוט עסייוו תונחמ ןגיולפעגנָא ןטייז ריפ

 סָאד טזָאלרעד טשינ ןוא לגילפ ערעייז טימ טעכָאפעג ,לוש רעד ןופ ךַאד ןענַאג
 ,טנעָאנ ןעמוקוצוצ רעייפ

 -ריווקרעמ רעטייווצ ַא ךָאנ ןגעוו ןלייצרעד וצ ןסייוו םינקז רעליוויזדַאר יד -

 רעטשטנעבעג רעבלעז רעד טימ טריסַאּפ רעטעּפש טָאה סָאװ ,שינשעשעג רעקיד

 .לוש

 (* .הפרש רעסיורג רעד ךָאנ רָאי ןעצ ןעשעג זיא סָאד

 עכעלטנייועג ַא ןעוועג זיא תיפרש עטפָא ןעמוקרָאפ ןגעלפ'ס סָאוװ ,םעד בילוצ (*

 דאו ףָאי ליפו ײזַא :תיטרש לָאצ רעד טול ןרָאי יד ןענעכייצרַאפ וצ ךעלטעטש יד ןיא ךַאז

 .ו"ַאא רעטייוצ רעד ךָאנ ליפ ױזַא ןוא הפרש רעטשרע רעד
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 םינמחר ,לארשי ינב וניחא ןופ ףליה רעד טימ ,טלָאמעד ןיוש זיא לױװיזדַאר

 ,רחסמ וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז ןבָאה ןדִיי .ןרָאװעג טיובעגפיוא קידוצ ,םינמחר ינב

 סנ ןסיורג םעד רכזל זַא ,ןסָאלשַאב להק טָאה .חווירב ןעמוקעג זיא הסנרּפ ןוא

 טָאה'מ סָאװ םעד בילוצ ךיוא ןוא ,הפרש רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ זיא לוש יד סָאװ

 תומוקמ ערעדנַא ןופ הרות-ירפס עטעװעטַארעגּפָא יד ןעמונעגניירַא טַאהעג ריא ןיא

 ןסיורג םעיינ ַא ןכַאמ ןזָאל ןעמ לָאז ,ןרָאװעג לוצינ טשינ ןענייז סָאװ ,םישודק

 ,תראפתלו םש? ןייז לָאז סָאװ ,שדוק-ןודא

 טכַארבעגּפָארַא טרָאד ןופ ןוא ץינעמערק ןייק ןרָאפעג להקה-ישאר יד ןענייז

 א יוװ עניַארקוא תוצופת עלָא ןיא םסרופמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעצינש ןטמירַאב ַא

 ,די-ןמוא רעסיורג

 ןוא שדוק-ןורא ןפיוא טעברַאעג רעצינש-רעלטסניק רעד טָאה רָאי ץנַאג ַא

 ובייל עטצינשעג :קרעװטסנוק ענייש ןטלעז ַא ,ראופמ ילכ ַא ןעמוקעגסיױרַא זיא/ס

 -עפעשַאב עסיורג ןוא עניילק ,ןביוט ,סרעלדָא ,ןדניא ןוא ןשריה ,ןטרעּפמעל ןוא

 .ןעמולב ײלרעלַא ןוא ןשינ

 שדוק-ןורא םעד ןקוקוצנָא לעיצעּפס טעטש עטייוו ןופ ןעמוק ןגעלפ םיניבמ

 .ןעיירעצינש עלעדייא יד ןוא יובעג ןייז ןרעדנוװַאב וצ ןוא

 רע טָאה ,טעברַא ןייז טקידנערַאפ טַאהעג טָאה רע ןעוו ,רעצינש רעד ןוא
 :םענייז ןעמָאנ םעד ,ןטנוא ןופ רָאג ,שדוק-ןורא ןפיוא טצירקעגסיוא טלָאמעד

 ..ראפתהל ידי השעמ ,לאיחי ר"ב רזוע

 ןעועג ןיוש זיא שדוק-ןרא רעד יװ םעדכָאנ ,םוױַא םישדח ףניפ ןיא

 -סיוא םיצולּפ טָאה ,גָאטײב רעגיײזַא ייווצ ,תועובש גָאט ןטשרע םעד ,טקידנעראפ

 -ךַארק ַא רענוד ַא טָאה .ןצילב ןוא ןרענוד טימ ,ןגער-סקַאלש רעסיורג ַא ןכָארבעג

 -יא לוש ןיא ןײירַא ,ךַאד ןפיוא קַאּפלָאק םעד ןטלָאּפשעצ ,לוש רעד רעביא ןָאטעג

 -ינש םענופ ןעמָאנ םעד ,ןטנוא ןופ שדוק-ןורא םענופ טנערבעגסיוא ןוא קינייװעג

 זיולב .טַאשעג טשינ ךַאז ןייק טָאה רעמ ."ראּפתהל ידי השעמ;, ןטימ םענייניא רעצ

 טשודיחעג קרַאטש ךיז ןעמ טָאה .ןרָאװעג טעילַאמסעגוצ לסיב ַא זיא תרופכ רעד

 םענופ טכער סָאד ןרעוו טרענימעג לָאז םורָאװ ?ןכתיה :טגערפעג ךיז ייב ןוא

 טימ טָאה רע סָאװ ,קרעװ םעד ףיוא טצירקעגסיוא ןעמָאנ ןייז ןבָאה וצ רעצינש
 צקַאט ךָאד זיא שדוק-ןורא רעד ?טנעה ענעגייא ענייז טימ טּכַאמעג ימ ליפ יױזַא
 ,"ראּפתהל וידי חשעמ;

 רעצינש רעקיבלעז רעד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןעמ זיא
 ןשילױטַאק ַא ןיא ןיירעצינש עכעלנע עכעלטע רעירפ ךָאנ טכַאמעג טַאהעג טָאה

 ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןוא ,שדוקה-לוליח ןימ ַא ןעזעג םעד ןיא ןעמ טָאה .רעטסיולק

 ןטימ םענייניא םענייז ןעמָאנ םעד טנערבעגסיוא םימשה ןמ טָאה'מ םורָאװ

 ,"ראּפתהל ידי השעמ,
0 
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 ןַאמט כער םההרבנא

 לוש רעטלַא רעד ןופ ןיוש זיא ליוויזדַאר טכוזַאב טָאה עיצידעּפסקע יד תעב

 -טרָאּפ רעד יו טסּוװַאב ,גרובזניג השמ 'ר רענָאילימ רעד .ןעוועג טשינ רכז ןייק

 -שיסור רעד ךרוד זיא רעכלעוו ,ליוויזדַאר ןיא רענעריובעג ַא ,ןָארַאב רערוטרַא

 טנַאה רעטיירב ַא טימ טָאה ,רענָאילימ רעכַאפליפ ַא ןרָאװעג המחלמ רעשינאּפאי

 רָאפ םינינב עייר ַא טיובעגסיוא ןטרָאד ןוא ליוויזדַאר טאטשטרובעג ןייז טציטשעג

 יד טיובעגרעביא ךיֹוא טייצ רענעי וצ רע טָאה -- סעיצוטיטסניא עקיטעטליווו

 -עניא ןופ ייס ןוא ןסיורד ןופ ייס ,"טריזינרעדָאמ, ןצנַאגניא יז ןוא לוש עטלַא

 ףיוא ןוא ןפרָאװעגסױרַא תורונמ ןוא רעטכייל-גנעה ענעשעמ עטלַא יד ;קיניײוװ
 ןבילברַאפ טשינ זיא טנעוו יד ףיוא .ןּפמָאל עשירטקעלע טלעטשעגנייא טרַא רעייז

 ןרָאװעג טשיװעגּפָא םידיב זיא םורַא ױזַא .ןעיירעלאמ עקילָאמַא יד ןופ רכז ןייק

 ןופ טכַארּפ ןוא ץנַאלג ןכעלמיטרעטלַא ןופ סוחי ןקילָאמַא םענופ רוּפש רעדעי

 ,לוש רעטלַא רעליוויזדַאר רעטשטנעבעג רעד

 .טינשצלָאה -- .יבצכ ץר

42 



 ענעטלעז יד ןוא לוש רעװעיאלוקימ יד
 דומע ןפיוא גנונעכייצ

 םש'הנוק ךיז ןוא טסּוװַאב ןרָאװעג זיא וועיַאלוקימ עלעטעטש עניילק סָאד

 ַא ,רעװעיַאלוקימ דוד יבר קידצ ןסיורג םעד בילוצ תודיסחה םלוע םעניא ןעוועג

 רע טָאה ןרָאװעג הלגתנ זיא דוד 'ר רעדייא .בוט-םש-לעב םענופ קיתו דימלת

 טצעזַאב ךיז רע טָאה ןרָאװעג הלגתנ זיא רע זַא ןוא ,תולג טכירעגּפָא גנַאלנרָאי

 ,ןרָאי ענייז עלַא טבעלעגּפָא טרָאד ןוא וועיַאלוקימ ןיא

 ףַארג ,סכוד ןשילוּפ םוצ ןפרָאװעגרעטנוא ןעוועג דוד יבר ןמזב זיא וװעיַאלוקימ

 "דנעצ רעביא טיײרּפשעג ךיז טָאה יקציניפיט סכוד םעד ןופ הלשממ יד .יקציניפיט

 ןופ ןליימ רעטרעדנוה רעביא ןגיוצעג ךיז ןוא וװעיַאלוקימ םורַא רעפרעד רעקיל

 ןלימ ןוא ןכייט ,רעדעס ןוא רענטרעג ,רעדלעוו עטלַארוא ,רעדלעפ ערַאבטכורפ

 יו טנכעררַאפ ןעוועג ,"ענישטשנַאּפ, טעברַאעג ןבָאה רעפרעד יד ןופ םירעיוּפ יד

 טפָארטשאב ייז ןענייז ןגלָאפ טשינ רַאפ .ןליוװ ןייז ןָאט יזומ סָאװ ,טכענק-בייל ענייז

 טפַאשרעה ןייז .טיוט -- טימ וליפַא לָאמטפָא ,ןפָארטש עטסברַאה יד טימ ןרָאװעג

 ןזניצ טלָאצעג םיא ןבָאה וועיַאלוקימ ןופ ןדִיי יד ךיוא .טצענערגַאבמוא ןעוועג זיא

 .תוריזג ענייז וצ טלעטשעגסיוא ןוא ןזירּפַאק ענייז וצ ןפרָאװעגרעטנוא ןעוועג ןוא

 עסיורג יד ןיא :םיקחרמ ןיא ווצעגרע ףַארג רעד ךיז טָאה ןטלַאהעגפיוא

 ןעמוק רע טגעלפ רָאי ןיא לָאמ רָאּפ ַא זיולב .דנַאלסיױא ןיא רעדָא ןלױוּפ ןופ טעטש

 טסרעוװו עכעלטע ןענַאטשעג זיא ץַאלַאּפ רעקיטכערּפ ןייז .(דגַאי) *עינַאװעלָאּפ , ףיוא

 -ַאב ,*עיפַארַאּפ, ןייז רעביא ןרָאפעגמורַא רע זיא ןכוזַאב יד תעב .וועיֵאלוקימ ןופ

 ךיוא זיא ןוא ,רעפרעד ערעייז ןיא סעקישזומ יד טכוזַאב ,סעקטנָאיַאמ ענייז טקוק

 ךוזַאב ַאזַא ייב לָאמעלַא ךיז ןגעלפ ןדַיי יד .וועיַאלוקימ ןיא ןדִיי ענייז וצ ןעמוקעג

 ץלָאה :לשמל ,יוװ ,ןתוכרטצה עשילהק ערעייז ןגעוו תושקב טימ םיא וצ ןדנעוו
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 ןַאמט כער םהרבא

 רדג םעיינ ַא רָאג רעדָא ,דָאב רעד רַאפ ךַאד םעיינ ַא :הרות-דומלת יד ןצײהַאב וצ

 .ןגָאזּפָא סעּפע ןיא ייז לָאז רע זַא ,ןפָארטעג טָאה ןטלעז ןוא -- םלוע-תיב םוצ

 ןייז רעביא עיצקעּפסניא ַאזַא ךָאנ ,ףַארג רעד ןעוו ,לָאמניײא :םינקז ןלייצרעד

 -כרוד רע זיא ,ץַאלַאּפ ןייז וצ געוו ןפיוא טרעקעגקירוצ טַאהעג ךיז טָאה ,*עיפַארַאּפ;

 ךיז טָאה ןוז יד ,"ירדנ לכ; רַאפ רוּפכ-םוי ברע ןעוועג זיא'ס .ועיַאלוקימ ןרָאפעג

 ןיא ןרָאפעגנײרַא זיא ףַארג רעד זַא .ןלַאפעגוצ זיא טכַאנ יד ,טצעזעג טַאהעג ןיוש

 ןופ זיולב ,רעטצניפ זיא ,רעביטש עלַא ןיא ,םוטעמוא זַא ,ןעזעג רע טָאה ,לטעטש

 ,טייקיטכיל סיורג ַא סױרַא טלעה זיוה ןייא

 .לוש עטלַא יד ןעוועג זיא זיוה סָאד

 ךיפ ּפָארַא זיא רע .לוש רעד ןבעל ןלעטשּפָא ךיז ןסייהעג ףַארג רעד טָאה

 ,עטרעקיוהעגנייא ,ענרעצליה ,עניילק יד גנוניוטש טימ טכַארטַאב ,עטערַאק רעד

 טירט עכעלעמַאּפ טימ זיא ןוא ,ךַאד םענעיױרטש םעד טימ ,לוש ענעטכױלַאב

 רעלעג רעד ןופ ןעלטניּפ ןבױהעגנָא ןבָאה ןגיוא ענייז .קינייװעניא ןעגנַאגעגנײרַא

 ,טכיל ענעסקַאװ עקיד ענעדנוצעגנָא רעקילדנעצ יד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןייש

 רערט עקידוז יוװ ,סנּפָארט עלעג טימ טפירטעג ןוא ןצלָאמשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -טיק עסייוו ןיא ןָאטעגנָא רענעמ יד ןעזרעד טָאה רע .ייז ןופ טלקייקעג ךיז ןטלָאװ

 -רעד ךיז טָאה ןרעיוא ענייז וצ .םיתילט עטפיירטשעג ןיא טליהעגנייא ןוא ןעל

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעװעיַאלוקימ דוד יבר ןופ לוק עקידנענייוו עסיז סָאד ןגָארט

 רעד .ןוגינ ןקידחמשנ ,ןקידתורוד םעד טימ "ירדנ-לכ, טגָאזעג ןוא דומע ןרַאפ

 רענייש רעד ןופ ןוא דליב ןכעלטנייוועגרעסיוא םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא סכוד

 ,טפושיכרַאפ יוװ ןייטש ןבילבעג זיא ןוא הניגנ
 ייב ןבָאה ייז טסַאג ןבושח ַא רַאפ סָאװ ,ןעזרעד ןבָאה להקה-ישאר יד ןעוו

 -רעדינַא ןוא ןָאנבױא טריפעגפיורַא דובכה-תארי סיורג טימ םיא ייז ןבָאה ,ךיז

 ךיז ,תולעּפתה ןוא שינעדנעטשרַאפ טימ ,טָאה ףַארג רעד .טנַאוװ-חרזמ ןיא טצעזעג

 -נַא ןוא "סהלעי, ,"ירדנ-לכ. ןופ םינוגינ עקיצרַאה ,עקידנענייוו יד וצ טרעהעגוצ

 .ףוס עמַאס םוצ זיב ןציז ןבילבעג ןוא תוליפת ערעד

 ןוא טלגנירעגמורַא ,ץרא-ךרד סיורג טימ ,םיללּפתמ יד ןבָאה ןענוװַאד ןכָאנ

 ןייז ןיא טצעזעגניירַא ךיז טָאה רע רעדייא ,ןסיורד ןיא .ףארג םעד טײלגַאבסױרַא

 ןייז ןָאטעג ףרָאװ ַא רעדיוו .םלוע ןקידבוט-םוי םעד טכַארטַאב רע טָאה ,עטערַאק

 דוד יבר ןיבר םעד ךיז וצ ןפורעגוצ ,לוש רעד ןופ ןינב ןעמערָא םעד ףיוא קילב

 :טגָאזעג ױזַא םיא וצ ןוא רעװעיַאלוקימ
 ןוא עניילק ַא זיא (זיוה-טעבטג) *עינלעלָאמ , רעייא זַא עז ךיא !ןיבַאר --

 -עגנָא ןוא ,יורטש ןופ וצרעד ןוא רעקירעדינ ַא ךַאד רעד ,ענרעצליה ַא וצרעד

 ךיא םענ .הפרש ַא ןכערבסיוא לָאז'ס זַא הנכס ַא ןַארַאפ זיא ,ךס ַא טכיל ענעדנוצ

 יעסיורג ַא ,*עגָאגַאניס, עיינ ַא ,ןדִיי ,ךייא רַאפ ןעיובוצסיוא ,ןיבַאר ,ךיז ףיוא

 ."סעּפערעשט;, עטנערבעג ,עטיור טימ טקעדעג ,ןכיוה ַא ךַאד ַא טימ
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 ;טגָאזעג ןוא להק ץנַאג וצ ,ןעמעלַא וצ טדנעוועג ךיז רוביד ידכ ךות ןוא
 ;ןײרַא דלַאװ ןיא רימ וצ םיחילש ערעייא םיבוט-םימי יד ךָאנ דלַאב טקיש ---

 יז ןלעװ רענעגעוו עניימ ;רעמייב עטסקרַאטש ןוא עטסכעה יד ןקַאהסיוא ייז ןלָאז
 ,ןיבשח ןיימ ףיוא "עגָאגַאניס, ענייש ,עיינ ַא ןעיוב ןָא טבייה ןוא ,רעהַא ןעגנערב

 !תואצוה עלַא ןקעד לעװ ךיא

 ,םיתב-ילעב ענייש עכעלטע ןענייז םיארונ:םימי יד ךָאנ דלַאב עקַאט ןוא

 ,דלַאװ "רעקווילעּפעשט , ןיא ןרָאפעגסױרַא ,ץליהעג ףיוא םיניבמ ,םירחוסדלַאוװ

 -ייא ךָאנ ןוא -- טעסעטעגמורַא ייז טרָאד ,סעבמעד עקרַאטש ,עכיוה טקַאהעגסיױא
 טכארבעג ץליהעג סָאד סכוד רעד טָאה ,רעטניו רעד טלעטשעג ךיז טָאה'ס רעד

 ,הבאלמ רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןוא ףיוה-לוש ןפיוא

 ַא ןעועג רבהמ רעװעיַאלוקימ דוד יבר טָאה ןייטשלקניוו םעד ןגייל םייב

 סיקציניפיט ףַארג םעד הבוטל טנָאמרעד טרעוו'ס רעכלעוו ןיא ,הליפת ערעדנוזַאב

 -עד זיא ץלַא סָאד .תונקת ערעדנוזַאב עקינייא ןעוועג ןקתמ ךיוא טָאה רע .ןעמָאנ

 -פנוקוצ יד רַאפ לחקה-סקנּפ רעוװעיַאלוקימ םעניא ןרָאװעג ןבירשעגנײרַא טלָאמ

 ,םלוע רכזל ,תורוד עקיט

 קיטרַאפ ןצנַאגניא זיא ?עינַאװָאטשור, יד יוװ ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה'ס ןוא

 עכעלטע ןבָארגעגסיױא ןבָאה ןדִיי .טנעו יד ?ןגייל, ןטָארטעגוצ זיא'מ ,ןרָאװעג

 ןוא ,יורטש טימ טשימעג ,םייל ןטָאנקעג ,סיפ עסעוורַאב טימ ,ייז ןיא ןיא רעבירג

 טימ ןדִיי רעועיַאלוקימ עלַא טעמכ ןבָאה טעברַאעג .טנעוו יד טעוװועקניטעג טָאה'מ
 | ,טייקנבעגעגרעביא ןוא הדמתה סיורג

 טָאה ,טעברַא רעקילייה רעייז ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ןענייז ןדִיי יד ןעוו ,גָאט ןייא

 קעװַא ןיוש זיא'מ טייוו יו ןָאט-קוק ַא ןעמוקעג זיא רע .ףַארג רעד ןזיוװַאב ךיז

 ,יורטש ןוא םייל ןופ טכַאמעג ןרעוו טנעװו יד יוװ ןעזרעד טָאה רע זַא .ןינב ןטימ

 טשינ םיא זיא'ס ,ודובכ יפל אל ןעוועג זיא'ס .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא סָאד זיא

 טנעוװו ענעמייל יד ןכַאמ ןופ טעברַא יד ןלעטשּפָא ןסייהעג רע טָאה .ןענַאטשעגנָא

 ןעמוקעגנָא עקַאט ןענייז םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא ,לגיצ ןקיש וצ טגָאזעגוצ ןוא

 ,לוש רעד ןופ טנעוו יד רַאפ לגיצ עטנערבעג-טיור טימ רענעגעוו רעקילדנעצ

 ןעוועג זיא טָאטש עצנַאג יד ןוא ףיוה-לוש ןפיוא לגיצ יד טגיײלעגּפָא ןעמ טָאה

 עטיור ןופ טנעװ טימ ,לוש עטרעיומעג-תמא ןַא ןבָאה ןלעוו ייז סָאװ ,החמש-אלמ

 רע טָאה ,לגיצ יד ןעזרעד טָאה רעוװעיַאלוקימ דוד יבר ןעוו ,לגיצ עטנערגעג

 -רעד וצ טשינ להק ןעוועג ריהזמ טָאה ןוא הפיסא ןַא ןפוררַאפ וצ דלַאב ןלױפַאב

 רע טָאה ירפ ץנַאג ןגרָאמ ףיוא ,לוש רעד ןופ ןינב ןרַאפ לגיצ יד ןצונ וצ ךיז ןגעווז

 ריעה-יבושח עכעלטע ןוא בר ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןענַאּפש ןסייהעג
 ,ףַארג םוצ ןיזַאפעג

 רעטצנעפ ןכרוד טָאה ףַארג רעד ןוא ,ץַאלַאּפ םוצ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ןעוו
 ןגעקטנַא ןעגנַאגעג םיא רע זיא ,ןגָאװ ןופ ןײגּפָארַא ןדוד יבר קידצ םעד ןעזרעד
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 ןייז זיא סָאװ ןוא רעהַא טכַארבעג םיא טָאה סָאװ טגערפעג רעטרעדנּוװרַאפ ַא ןוא

 טימ ןוא ,ףַארג ןרָאפ טגיינרַאפ ףיט ךיז הענכה סיורג טימ דוד יבר טָאה .גנַאלרַאפ

 :טגָאזעג ױזַא םיטש רעקידנעגנילק רערָאלק ַא

 טייקילעזטייל סיורג ןוא טייקסטוג רעלעבָאנ ןייד טימ !רַאה רעקידענג י--

 וצ הליפת ןופ זיוה סָאד ןרעימ וצ לגיצ זדנוא ןעקנעש וצ טקיליװַאב וטסָאה

 זיא זדנוא וצ טייקסטוג ןייד זַא ,ןליפ רימ ןוא רימ ןסייוו .טָאג ןשידִיי רעזדנוא

 טימ ,רעדייל ,רעבָא ןענעק רימ .ץרַאה רעטיול ןייד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןעמוקעג

 ןרָאט רימ לייו טשינ סָאד ןענעק רימ .ןצונַאב טשינ ךיז הנתמ רעקידריוו ןייד

 -יװַאב טסָאה וד סָאװ ,לגיצ יד לייוו ,רַאפרעד טשינ ןרָאט רימ ןוא ,טשינ סָאד

 ןופ טנעה ךרוד ,גנַאװצ ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ,ןעקנעש וצ זדנוא טקיל

 רעזדנוא .יײרעפַאלקש ןגעק זיא הנומא רעזדנוא ןוא ,טפַאשרעה ןייד רעטנוא ןפַאלקש

 רימ ןענייז ןפַאלקש זַא, :ןעקנעדעג קידנעטש ןלָאז רימ טגָאזרַאפ זדנוא טָאה טָאג

 רעבירעד ."ןגיױצעגסױרַא טרָאד ןופ ךייא בָאה ךיא ןוא םירצמ דנַאל םעניא ןעוועג

 טשינ זדנוא רַאפ זיא'ס זַא ,ןפיירגַאב טפַאשגולק ןייד טימ ,רַאה רעקיטכיל ,וטסעוו

 -טעבעג ַא ןעיוב ייז טימ ןוא ,ןפַאלקש ןופ ןעמוק סָאװ ,לגיצ יד ןצונַאב וצ ךעלגעמ

 םיא ןוא םיא וצ ןייז ללּפתמ גָאט ןדעי ןלעוװ רימ ןכלעוו ןיא ,טָאג רעזדנוא וצ זיוה

 רַאה ,ךיד רימ ןטעב .יירעפַאלקש ןופ טײרפַאב זדנוא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןביול

 "רעד ןוא הנתמ עקיצרַאה עסיורג ןייד קירוצ םענ !רערעזדנוא טניירפ !רערעזדנוא

 ןײלַא רימ זַא ,ןענַאטרעטנוא ענעבעגעגרעביא עיירטעג ענייד ,ןדִיי ,זדנוא ביול

 ןינב םוצ ןייז קיטיינ ןלעװ סָאװ ,לגיצ לָאצ יד ןענערבסיוא ןוא ןטענקסיוא ןלָאז

 ןעור טעוו טָאג ןשידִיי רעזדנוא ןופ הכרב יד ןוא ,לּפמעט ןקיליה רעזדנוא ןוֿפ

 ,ןרָאי עגנַאל ףיוא ּפָאק ןייד ףיוא

 טרעהעגסיוא טייקמַאזקרעמפיוא ןוא גנורעדנּוװַאב סיורג טימ טָאה ףַארג רעד

 רעד רעביא הנוממ םעד ןפור טקישעג דלַאב רע טָאה .ןדוד יבר ןופ השקב יד

 ןכַאמ ,ןטענק וצ ןיילַא ןדִיי רעװעיַאלוקימ יד ןזָאלוצוצ ןלױפַאב םיא ןוא עינלעגיצ

 ,ןפרַאדַאב ןלעוו ייז רָאנ לפיוו לגיצ ןענערב ןוא

 רעד ןיא *עקווילעּפעשט, ןייק ןרָאפעג ןדַיי רעוװעיַאלוקימ רעקילדנעצ ןענייז

 רעייז ןופ ןינב םוצ לגיצ טנערבעג ןוא טמערופעג ,ןטָאנקעג טקַאט ןוא עינלעגיצ

 ןינב םעניא קלח ַא ןבָאה וצ היכז רעסיורג ַא רַאפ טכַארטַאב סָאד ןבָאה ייז .לוש

 | .ועיַאלוקימ טָאטש רעייז ןיא "טעמ-שדקמ; םענופ

 "סיוא ןוא טקיטרַאפעגסיוא ,טיובעגסיוא טָאה'מ זיב טרעיודעג טָאה רָאי ייווצ

 -ננייא ריא טימ ,טמשעג ךָאנרעד טָאה סָאװ ,לוש רעװעיַאלוקימ עסיורג יד טַאטשעג

 .עניַארקוא ןופ תוצופת עשידִיי עלַא רעביא ,ליטס ןופ טײקיטרַא

 םוצ זַא ,טלייצרעד ייז ןבָאה סעדייז ערעייז זַא ,ןלייצרעד םינקז רעװעיַאלוקימ

 ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז'ס זַא ןוא ,בוט-םשילעב רעד ןעמוקעג זיא תיבה-תכונח

 .םידיסח רעטרעדנוה ךיוא ןוא םלוע:ידוסי ,םיקידצ ,םימסרופמ םינבר רעקילדנעצ
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 -תיב תכונח ןופ הווצמ-תחמש יד זַא ןוא --- טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ השעמ-ישנאו

 .רדסכ געט ןביז ןגיוצעג ךיז טָאה וועיַאלוקימד תסנכה

8 
 א

 ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו 1913 ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ יאדכ ךיוא ָאד זיא'ס

 עלענָאיצידַארט לָאצ עסיורג ַא ןעזעג טרָאד רימ ןבָאה ,לוש רעװעיַאלוקימ רעד

 ,"םירצמ-תאיצי; :טנעו יד ףיוא .טיפוס ןפיוא תולזמ ףלעווצ יד יװ ,ןעיײרעלַאמ

 רעמ רעבָא .רעלטסניק ןעמינָאנַא ןַא ןופ טכַאמעג ץלַא ,ַא"א ?ןיז ןביז עריא טימ הנח;

 "ןרהא ידי; ןופ דומע ןפיוא גנונעכייצ ַא גיוא רעזדנוא טּפַאכרַאפ טָאה ןעמעלַא ןופ

 רעטכער רעד ףיוא סָאװ טימרעד ,(ןענכוד םייב ןטלַאה םינהכ יו טנעה ייווצ ןוּכ)

 וו ,טרָא םענופ ןוא ,רעגניפ רעבָארג רעד טלעפעג טָאה ?ןרהא-ידי, יד ןופ טנַאה

 | ,טולב ןענורעג זיא ,טלעפעג טָאה רעגניפ רעד

 -עג זיא גנונעכייצ יד זַא; ןעגנַאגרעד ןענייז ןוא טגערפעגכָאנ ךיז רימ ןבָאה

 עשידיי עניילק טּפַאכעג טָאה'מ ןעוו ,?סענוּפַאכ, יד ןופ ןטייצ יד ןיא ןרָאװעג טכאמ

 ידכ ,ןרעטלע ןגעלפ ,ןטַאדלָאס *יקסװעיַאלָאקינא רַאפ ןבעגעגּפָא יז ןוא ךעלגניי

 ,טנעה *סעינָאפ, ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןלָאז ייז זַא ,רעדניק ערעייז ןטיהוצסיוא

 ןטיול לייו ,ךעלטנעה סרעדניק ערעייז ןופ רעגניפ ןבָארג םעד ןדײנשּפָא ןזָאל

 רעד טָא טָאה .ןעמונעג טשינ ןטַאדלָאס ןייק רַאפ סעקילַאק ןייק ןעמ טָאה ץעזעג

 רעגניפ ןבָארג םעד דיחי-ןב ןייז ייב ןדײנשּפָא טזָאלעג ,ןהכ ַא ,רעלָאמ רעמינָאנַא

 -טולב ַא ןגָארקעג עיצַארעּפָא רעד ןופ טָאה דיחי-ןב ןייז .(* טנאה רעטכער ןייז ןופ

 רעד ,רע טָאה דניק ןייז ןופ קנעדנָא ןיא זיא .ןברָאטשעג זיא ןוא גנוטפיגרַאפ

 יד ןופ ײרעלָאמ רעד ןיא טקיכיײארַאפ שינעעשעג יד טָא ,רעטָאפ רעכעלקילגמוא

 ,"ךימת ידגנל 'ד יתיוש, ןרעביא דומע ןפיוא "ןרחא-ידי,

 ןכָאנ ןוא געט יד ןופ ףוס םיצ זיב ןטיהּפָא ןעמ טגעלפ רעגניפ ענעטינשעגּפָא יד (*
 | .ןנימ-רב ןטימ םענייניא הרובק וצ ןעגנערב טיוט

 ,ןקז ַא ייב ,רעגניפ םענעטינשעגּפָא ַאזַא ןפיוקוצּפָא ןעגנולעג זיא עיצידעפסקע רעד
 .ייזומ ןשיפַארגָאנטע ןרַאפ -- ווָארוקסָארּפ ןיא
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 רער ןנעו סנוד ןטימ הרות ךיד
 לֹוׁש רעשטירועמ

 טלייטעג ןוא דיחי-ןב ןייז טכַאמעג הנותח טָאה שטירזעמ ןופ סכוד רעד ןעוו

 טקיליװַאב ךיוא טלָאמעד רע טָאה ,טנַאה רעטיירב רעד טימ ןעמעלַא וצ תונתמ

 םוצ לוש ַא יײז רַאפ ןעיובוצסיוא השקב עקירָאיגנַאל יד הליהק רעשידִיי רעד

 -אב וליפַא רע טָאה ,קילָאטַאק רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע יװ ױזַא ןוא .ןענווַאד

 ןעגעק לָאז ןילַא רע ידכ ,ץַאלַאּפ ןייז ןגעקטנַא לוש רעד רַאפ ץַאלּפ ַא טמיטש

 .ןענװַאד ןעייג ןוא םורפ ןענייז טָאטש ןופ ןדִיי עלַא יצ ןעז

 קנַארק רע זיא לוש יד ןעיוב םוצ ךיז ןעמענ ןזיוװַאב טָאה רע רעבָא רעדייא

 ,ןברָאטשעג קנערק רעד ןופ זיא רע ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס ןוא ,ןרָאװעג

 "וקעג טיוט סרעטָאפ ןכָאנ זיא ,שרוי רעקיצנייא רעד ,רענייז ןוז רעד ןעוו

 סרעטָאפ ןייז ןגעוו טלייצרעד םיא ןדִיי יד ןבָאה ,לטעטש סָאד ןעמענרעביא ןעמ

 ,ןייז םייקמ החטבה יד לָאז רע זַא ןטעבעג ןוא החטבה

 .גָאװצ סרעטָאפ ןייז ןליפרעד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה סכוד רעגנוי רעד

 ןייז טָאה תישאר זַא ,דיירסיוא ןטימ השקב עשידִיי יד ןזיוועגקירוצ טָאה רע

 ללכב םיא ךיז טביילג סנטייווצ ןוא ,טגָאזעג טשינרָאג םעד ןגעוו םיא רעטָאּפ

 ַאזַא ןבָאה רָאג זיא סע ןעוו לָאז ,קילָאטַאק רעמורפ רעד ,רעטָאפ ןייז זַא ,טשינ

 | ,?ןטסירקיטנַא; ןדַיי וצ טכַאמעג החטבה

 רעבלעז רעד ןיא זיא סכוד רעטלַא רעד זַא ןדַיי רעשטירזעמ יד ןלייצרעד

 וצ גָאזוצ ןייז ןטלַאה ןסייהעג םיא ןוא םולח ןיא םענייז ןוז םוצ ןעמוקעג טכַאנ
 ,לוש ַא ייז רַאפ ןעיובוצפיוא ,שטירזעמ ןופ ןדִיי יד

 -עג םענרעדָאמ ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,רעבָא סכוד רעגנוי רעד

 ןביילק ןביוהעגנָא וליפַא ןיוש ךיז ןוא םולח םענופ טכַאלעגסיוא ךיז טָאה ,ןטנרעל

 | ,תומוקמ עטייוו ענייז ןיא קירוצ ןרָאפוצקעװַא
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 ןגני םעד ןפור טקישעג ןוא ןעוועג בשיימ ןדִיי רעשטירזעמ יד ךיז ןבָאה

 !שטייט'ס; :ןרָאװעג זיב קרַאטש סכוד רעד זיא הליחתכל .הרות-ןיד ַא וצ סכוד

 דלַאב ?"עװַארּפסע ַא ףיוא ןיבַאר רעייז וצ ןעמוק רָאג לָאז ...ךיא !הזעה אזַא

 -עג ןלעפעג אקווד םיא זיא הּפצוח עשידַיי יד .ןזָאלעגכָאנ ןרָאצ ןייז טָאה רעבָא
 וו ,לביטש ןיד:תיב ןיא ןעמוקעג רע זיא טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ ןוא ,ןרָאװ

 -יבוט העבש יד ,םינייד ייווצ ךָאנ שיט םייב ןסעזעג ןענייז בר ןטימ ןעמַאזוצ
 ,םיסנרּפ יד ןֹוא ריעה

 ענייז ףיוא לכיימש ןשיטָאּפש ַא טימ סכוד רעד טָאה ןעמוקניירַא םייב דלַאב
 ןימ ַאזַא טימ ןיד-תיב םוצ טדנעװעג ךיז סעצנָאװ עטציּפשרַאפ יד רעטנוא ןּפיל
 :עגַארפ רעשירעגנויליווו

 -ָאפ סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ רימ טיג ,(רעייז ךייא טעב'כ) ָאזדרַאב ןעשָארּפ,

 רעייא ןופ *עגָאגַאניס; ַא ןעיובסיוא לָאז ,דיי-טשינ ַא ,ךיא זַא ,רימ ןופ ריא טרעד

 ,תוחוכ עשידיי ענעגייא ערעייא טימ ,טשינ ןײלַא ריא טנעק םורָאװ .ןגעוו סטָאג
 "?לטָאג ןשידַי רעייא רַאפ זיוה-טעבעג ַא ןעיובפיוא

 :טרעפטנעעג ױזַא םיבוט יד ןופ שאר רעד םיא טָאה
 ענעגייא ןייק ,רעדלעפ ענעגייא ןייק טשינ ןבָאה רימ .םירָא ןענייז ןדִיי רימ;

 ןייק טשינ ןציזַאב רימ :רענעגעװ ןוא דרעפ ןייק טשינ ןגָאמרַאפ רימ ;רעדלעוװ
 זיא ,ןענַאטרעטנוא ענייז ןענייז רימ ןוא רַאה רעזדנוא זיא ץירּפ רעד .סעינלעגיצ
 ,ךָאנ טרפב !רַאה רעקידענג ,ךייא וצ טשינ ביוא ןדנעוו ךיז רימ ןלָאז ןעמעוו וצ
 ."לוש ַא ןעיובוצסיוא טגָאזעגוצ זדנוא טָאה רעטָאפ רעלעבָאנ רעייא זַא

 לכיימש רעשיטָאּפש רעד ןוא ןסעזעג ךעלטימעג ךיז זיא סכוד רעגנוי רעד
 ,ןפיל ענייז ןופ ּפָארַא טשינ זיא

 יז ,ןגיוא עקיטכיל ץנייז ןביוהעגפיוא בר רעיורג-זיירג רעד טָאה טלָאמעד
 :טגָאזעג ןוא סכוד ןפיוא טלעטשעגנָא

 רָאנ ,ןדִיי ,זדנוא ייב רָאנ טשינ קיליײה ןענייז טָאבעג ןעצ יד !רַאה רעסיורג;
 יד ןופ רעטפניפ רעד זַא ,רעכיז ךָאד ריא טקנעדעג ,ןקילָאטַאק ,ךייא ייב ךיוא

 טנעז סָאװרַאפ :ךייא ךיא גערפ זיא ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ; :זיא טָאבעג ןעצ
 רעד סָאװ ןכערּפשרַאפ םעד סיוא טשינ טריפ ןוא טָאבעג םעד ףיוא רבוע ריא
 .??טכַאמעג זדנוא וצ טָאה ,רעטָאפ רעקידריוו רעייא ,סכוד רעקיטכיל

 ןגנוי םעד ןבָאה קילב רעקידנגנירדכרוד ןייז ןוא דייר עברַאה סבר םעד
 ,רעטָאפ ןייז יו טנָאמרעד ךיז טָאה רע .טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ןוא טלמוטעצ סכוד
 עשידַיי יד ןעיוב וצ גָאזוצ ןייז ןטלַאה וצ ןליױפַאב םולח ןיא םיא טָאה ,סכוד רעד
 ר ,ןדנּוװשרַאפ לָאמ ַא טימ ןּפיל ענייז ןופ זיא לכיימש רעשיטָאּפש רעד .עגָאגַאניס
 -עגפיוא ,טקרַאטשעג ךיז רע טָאה דלַאב .רענעריולרַאפ ַא יװ ןייטש ןבילבעג זיא
 זירג םעד ףיוא דובכה-תארי טימ טקוקעג ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא םעד ןביוה
 ןגיוצרַאפ ךיז טָאה לכיימש רעדלימ ַא ,טצעזעגרעדינַא קירוצ ךיז ,בר ןעיורג
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 זַאמטכער םהרבא

 םוצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ןָאט ןקַיור ַא טימ ןוא ,םינּפ ןגנערטש ןייז רעביא
 :טגָאזעג ױזַא ןוא ןיד-תיב

 רָאנ ליוו ךיא .ךייא וצ גָאזצ סרעטָאפ ןיימ ןייז וצ םייקמ טיירג ןיב ךיא;

 ,גָאװצ סרעטָאפ ןיימ וצ ןטכילפ עניימ ןייג ןפרַאד טייוו יו ןגָאז רימ טלָאז ריא

 עצנַאג יד ןפרַאװפױרַא טעוװ ריא ביוא ,קידרשוי טשינ ןייז טעוו'ס זַא ,ביילג'כ לייוו
 לייטנַא ןא ןעמענ ףרַאד ,עדניימעג עצנַאג רעייא ,עלַא ריא ,ןײלַא רימ ףיוא טסַאל

 טעוװ רע סָאװ ."ןיבַאר, ןפיוא ןצנַאגניא ךיז זָאלרַאפ ךיא .טנַאה ַא ןגיילוצ ןוא

 ."תומילשב ןייז םייקמ ןוא ןעמעננָא ךיא לעװ ,ןָאט לָאז ךיא זַא ,ןענקסּפ

 ןוא טגיינרַאפ ףיט ,טלעטשעגפיוא סכוד רעד ךיז טָאה סָאד קידנגָאזּפָא
 ,לביטש-ןיד-תיב סָאד טזָאלרַאפ

 -יור יד רָאנ ןלעטשוצ לָאז סכוד רעד זַא ;ןעוועג זיא ןיד-קספ רעד ןוא

 ,דרעפ ,רענעגעוו :יוװ ,םירישכמ-יוב עלַא ;םייל ןוא לגיצ ,ץליהעג :יוו ,ןלַאירעטַאמ

 ,לגיצ ןגייל ,ןטענק :יװ ,אפוג טעברַא יד ,המודכו סעינלעק ,סעקשטַאמ ,סעטעּפָאל

 יד ןלָאז ץלַא סָאד -- ןלָאמ ןוא ןברַאפ ,ךַאד םעד ןגײלפױרַא ,טנעוו יד ןפעלק

 .ןָאט ןיײלַא ןדִיי

 טלעטשעגוצ ,ןידיקסּפ םעד טגלָאפעגסיױא ךעלטקניּפ טָאה סכוד רעד ןוא

 -כיט גנַאל-םישדח ןבָאה ןדִיי יד .רעטסיימ-יוב םענעגייא ןַא וליפַא טקישעג ,ץלַא

 ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא לוש רעשטירזעמ עסיורג יד זיב ,טעברַאעג קיט
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 .ןיווָאדוי המלש ןופ טינשצלָאה -- ,יבצכ ץר
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 קציול  ןיא ,שרדמ תינ סהדוזי ינו

 הדוהי יבר; ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,שרדמ-תיב ַא ןַארַאפ זיא קציול ןיא

 יבר רעד ןעוועג זיא'ס רעוו ןגערפוצכָאנ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ."שודקה

 שרדמ-תיב ַא זַא ןוא ,"שודק; ןופ הגרדמ רעד וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,הדוהי

 ןטלַא ןפיוא טריפעג זדנוא ןעמ טָאה -- ?ןעמָאנ ןייז ףייא ןרעוו ןפורעגנָא לָאז

 ,הבצמ רענרענייטש ַא ףיוא ןזיוועגנָא טרָאד טָאה ןַאמ-תורבק רעד ןוא ,םלוע-תיב

 :ףַאטיּפע םעד-טָא ןרירפישעד טנעקעג םיוק טָאה'מ רעכלעוו ףיוא

 ?בק הירזכא התימ תמש שודק דחאל הרעמ ןויצ

 ינרותה ,דחימה םסשה םףפדיקו םי"רזכא םירוסי

 תבוע םויב םורמל הלע 'יבוט ר"רוהמב הדוהי

 .ה"בצנת ב"כקת זחמת ה"כ הרמב לבק זנידו

 "על ענעדיישרַאּפ ייוצ טרעהעג רימ ןבָאה ןהדוהי יבר םעד ןגעװ טָא זיא
 שדייב רעבָא ,רערעדנַא רעד ןופ ענייא ךות ןיא ךיז ןדיישרעטנוא סָאװ ,סעדנעג

 ,םשה-שודיק ןופ וויטָאמ ןבלעז ןטימ ךיז ןקידנערַאפ סעיסרעוו

 ןוא ןדמל רעמורפ א ןעװעג הדוהי יבר זיא ,'א חסונ עדנעגעל טיול

 ףשכעלטע טנעקעג ךיוא טָאה רע .םינוציח םירפס ןיא ךיוא יקב רעסיורג ַא וצרעד

 ןיא ןעוועג חכוותמ ךעלטנפע טפָא םיא טימ ךיז ןבָאה םיחלג רעקציול .תונושל

 .תוחקיּפ ןוא טײקמַאזרעלעג סיורג ןייז טימ ,רעבָא טָאה רע .הנומא ןופ םינינע

 ,דנַאש-וצ ןוא טָאּפש-וצ ןבילבעג לָאמ עלַא ןענייז םיחלג יד ןוא ,ןעוועג חצנמ ייז

 "ירעד ייז ןבָאה ,טרעגרעעג קרַאטש םיחלג יד טָאה ענייז תונוחצנ עקידנעטש יד

 ,ןייז וצ םקונ םיא ןיא ךיז ױזַא יוו טייחנגעלעג עקיסַאּפ ַא טכוזעג רעב

 וצ ךיז ןענייז .רעטסיולק םעיינ ַא טיובעגפיוא טַאהעג ןעמ טָאה קציול ןיא
 -כיוה ןוא םיחלג עטמירַאב ןרָאפעגפיונוצ רעטסיולקה-תכונח םענופ גנורעייפ רעד
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 ןַאמטכער םהרבא

 -טסעג יד רַאפ טגָאלקַאב םיחלג רעקציול יד ךיז ןבָאה .עכעלטסייג עטלעטשעג

 ןעװעג הצע-לאוש ךיז ייז טימ ןוא הדוהי יבר ןרַאבגיזַאבמוא םעד ףיוא םיחלג

 ,ןבילבעג ןעמעלַא ייז ייב זיא .,ןגיזַאב וצ םיא ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ןוא ױזַא יו

 .חוכיוו ןכעלטנפע ןַא ףיוא ןהדוהי יבר ןפורסורַא רעדיוװ לָאז'מ זַא ,תחא הצעב

 "פיונוצ ,המכח רעסיורג רעייז טימ םיחלג עדמערפ יד ,ייז ןלעװ רעבָא לָאמסָאד

 ןלעװ ךָאנ וצרעד .תוישק עברַאה ןוא תולאש ערעווש טימ לטעצ ןגנַאל ַא ןלעטש

 שרעווש ךס ַא טימ ןהדוהי יבר ןפרַאװרַאֿפ ,חוכיוו םעניא ןקילײטַאב ךיז ןיילַא יז

 ּפָאק םעד ןעיירדרַאפ ןוא ןעלמוטעצ ױזַא םיא ןוא סעגַארפ עטױעטנָאלּפרַאפ ןוא
 : ןרעפטנע וצ סָאװ ןסיוו טשינ ןיוש טעװ רע זַא

 וצ ןהדוהי יבר טרעהָאפעגטיױא רעדיוו טָאה'מ .ןַאטעג ױזַא עקַאט ייז ןבָאה

 לָאמסָאד ךיוא הדוהי יבר טָאה לָאמעלַא יו ןוא ,חוכיוו ןכעלטנפע ןַא וצ ןעמוק

 .ןעמוק וצ טקיליװַאב

 ןוא .המיב עכיוה ענרעצליה ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא קרַאמ ןטימ ןיא

 יד ןופ ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ,קיטנוז ןטמיטשַאב ַא ןיא

 ערעייז סָאװ ,סעטרעױּפ ןוא םירעיוּפ לָאצ עסיורג ַא רעפרעד ןוא טעטש עקימורַא

 -לעטשעגּפָא רעד וצ .חוכיוו םענעטלעז םעד ןגעוו ןסיוו טזָאלעג ייז ןבָאה םיחלג

 -סיוא ,םיחלג-טסעג עטמירַאב יד המיב רעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא ןענייז טייצ רעט

 ַא ןיא טצעזעגסיוא ךיז ,םידגב עזעיגילער ערעייז ןופ טכַארט ןלופ ןיא עטריצעג

 ןשיווצ ןעמונעגניײרַא ןבָאה ייז ןעמעוו ,הדוהי יבר ןעמוקעג ךיוא זיא'ס .לוגיע-יצח

 | ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה חוכיוו רעד ןוא --- ןטימניא ךיז

 טָאה ףוסל ןוא ןגיוצעג ףמַאק-רעטרעוו רעטרעטיברַאפ רעד ךיז טָאה ןהעש

 .ןעוועג חצנמ ןעמעלַא הדוהי יבר לָאמסָאד ךיוא

 ינפב טמעשרַאפ .םיחלג-טסעג ענעביוהרעד יד ןבילבעג ןענייז עטמעשרַאפ

 | ,הדעו םע לכ

 יד טימ ןעמַאװצ ,סעכ ןקידנענערב טימ ,ןרַאה עטנרעצרעד יד ,ייז ןבָאה

 ןייז וצ םקונ ךיז רָאנ טשינ ױזַא יו געוו ַא ןכוז וצ ןביוהעגנָא ,םיחלג רעקציול

 ןפרַאד טשינ ידכ ,ןרעוװ וצ רוטּפ ןצנַאגניא םיא ןופ ךיוא רָאנ ,ןהדוהי יבר ןיא

 | .תונויזב ןוא תוּפרח ןייק םיא ןופ ןדייל רעמ

 ..!טכַארטרעד ףוסל ךיז ןוא טכַארטעג ,טכַארטעג ייז ןבָאה

 ביוא זַא :ץעזעג רעקידהנושמ ַאזַא ןעװעג טייצ רענעי וצ זיא ןלױּפ ןיא

 ,רענייז ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,ריזח ןטיוט ַא ןענופעג זיוה ןיא ןצעמע ייב טָאה'מ

 םעד ןבעג וצ ןעװעג ביוחמ ,ןענופעג ריזח םעד טָאה'מ ןעמעוו ייב ,רעד זיא

 ריזח ןופ הלבנ יד ןקעדוצ ןענעק לָאז סָאװ ,שזריה ליפוזַא רעמיטנגייא סריזח
 טשינ'זיא ףעקידלוש רעד ביוא .סיפ עטשרעטניה יד ףיוא םיא טלעטשי'מ  ןעוו

 ,הסיפת ןיא ןצעזנירַא םיא ןעמ ףרַאד -- שזריה ליפיוזַא ןלעטשוצוצ תלוכיב
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 טַאהעג ןבָאה רעטכיר יד .ףָארטש ַא םיא ןגעק ןגָארטסױרַא ןלָאז רעטכיר יד ןוא

 ,טיוט םוצ וליפַא םיא ןטּפשמרַאפ וצ טכער סָאד

 .ןהדוהי יבר ןגעק ןדנעווּוצנָא ןסָאלשַאב םיחלג יד ןבָאה ץעזעג םעד-טָא זיא

 ךָאד רע טעװ ,םערָא זיא הדוהי יבר זַא ,טוג ץנַאג םיעשר יד ןבָאה טסּוװעג לייוו

 ליפיזַא ןלעטשוצוצ ,ץעזעג ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקכָאנ ןענעק טשינ סיוועג

 ערעייז ןיא ןייז טעװ רע זַא ןוא ,הסיפת ןיא ןצעזניײרַא ךָאד םיא ןעמ טעװ ,שזריה

 .ןרעוו רוטּפ ןצנַאגניא םיא ןופ לָאז'מ םיטפוש יד ייב ןלעוּפ ןיוש ייז ןלעוו ,טנעה

 -עגנײרַא טכַאניב םיא ןוא ריזח ןסיורג ַא טלייקעג טָאה'מ :הוה ךכ ןוא

 ןופ טכַאװעגפיוא טָאה הדוהי יבר ןעוװ .ןיירַא בוטש ןיא ןהדוהי יבר וצ ןפרָאװ

 טָאה רע רעדייא .זיוה ןיא ךיז ייב ריזח םענופ הלבנ יד ןענופעג רע טָאה ,ףָאלש

 ןיא טריפעגּפָא םיא ןוא ץעזעג ןופ רעטיה יד ןעמוקעגנָא ןענייז טקוקעגמורַא ךיז

 ,ןיירַא הסיפת

 טרעדָאפ ץעזעג סָאד יו ,שזריה סָאמ עלופ יד טנָאמעג םיא ייב ןעמ טָאה

 -ץעגרעטנוא ,םיטפוש יד ןבָאה ןלעטשוצ טנעקעג טשינ סָאד טָאה רע ןוא --

 ,הילת וצ טּפשמרַאפ םיא ,םיחלג יד ןופ עטפיוק

 רע זַא ,הרירב יד ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ןעגנאהעגפיוא טיא טָאה'מ רעדייא

 יבר טָאה בעל סָאד ןעקנעש םיא ןעמ טעװ ,הנומא ןייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז לָאז

 ןעגנַאגעגסיוא זיא המשנ ןייז ןוא ,םשה-שודיק ףיוא ןעוועג שפנירסומ ךיז הדוהי

 ,"דחא; טימ הילת רעד ףיוא

 ,'א חסונ עדנעגעל ןאכ דע

 טכַאמעג ןדִיי רעקציול יד ףיוא טָאה'מ זַא :טלייצרעד 'ב חסונ עדנעגעל יד

 ךעלטסירק טיוט ַא לוש רעסיורג רעד ןיא ןפרָאװעגרעטנוא טָאה'מ ,םד-תלילע ןַא
 -סױרַא ייז ןלָאז טייצ שדוח ַא ןופ ךשמ ןיא זַא ,ןדִיי יד ןופ טרעדָאפעג ןוא דניק
 עלַא יז ןעמ טעװ ,ןָאט וצ ןזיײװַאב טשינ סָאד ןלעװ ייז ביוא .ןקידלוש םעד ןבעג
 ,ןעגנערבמוא

 ןעװעג תינעת רזוג ,םישודק תומוקמ עלַא ןיא ןעוועג ללּפתמ ןדִיי ןבָאה
 ןוא טלעג ןבילקעג ,םישודק ןוא םיקידצ ןופ םירבק רעביא ןעוועג חטתשמ ךיז
 םיחלג יד טימ םיטפוש יד ,טסיזמוא רעבָא --- טכַאמ רעד ייב ןעוועג לדתשמ ךיז
 -עדָאפ רעקידתונשקע רעייז ייב ןטלַאהעג ךיז תוירזכא סיורג טימ ןבָאה שארב
 ,?ןקידלוש, םעד ןבעגוצסױרַא -- גנור

 בר רעד ןעוו ,תבש-ברע ןַא ןיא -- רעבירַא ןעוועג זיא ןימרעט רעד ןעוו
 -ץגמורַא ײצילַאּפ טָאה -- ,ץחרמ ןיא ןעוועג ןענייז ןדִיי הדע רעצנַאג ןייז טימ
 טצוו'מ ביוא זַא ,טרעלקרעד ןוא קינייװעניא ןסירעגניירַא ךיז ,דָאב יד טלגניר
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 ןַאמטכער םהרובא

 דעמ טעװ ,ןקידלוש םעד ןעגנערב רעדָא ,ןבעגסױרַא טשינ ,טרָא ןפיוא ָאד ,דלַאב
 ןטייז ריפ עלַא ןופ דָאב יד ןדניצרעטנוא

 רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ,הדוהי יבר טקורעגסיֹױרַא םלוע ןשיווצ ןופ ךיז טָאה

 טעדרָאמרעד טָאה רע ,ןכוז יז ןעמעוו ,רעד סָאד זיא רע זַא ,ןדלָאמעג ןוא יײֵצילָאּפ

 ןוא .טריטסערַא םיא ,הרירב-ןיאב ,ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה ,לגנַיי עכעלטסירק סָאד

 ,טיוט ןרעכיז ןופ ןרָאװעג טעװעטארעגּפָא ןענייז ןדִיי רעקציול יד

 ןיא ןעגנאהעגפיוא ןוא הילת וצ טּפשמרַאפ לענש ןעמ טָאה ןהדוהי יבר

 ,טָאטש ןטימ

 ןהדוהי יבר ןבָאה ןדַיי רעקציול יד זַא ,טעטיול תואחסונ עדייב ןופ ףוס רעד

 ןעמָאנ ןטימ טניורקעג םיא ,םייחה:תיב ןטלַא ןפיוא לארשי רבק וצ טכַארבעג

 -ַאטשעג זיא'ס ּוװ ,טרָא ןפיוא ןוא .הבצמ עטכַארבעגנביױא יד טלעטשעג ןוא שודק

 רעטעּפש ןעמ טָאה ,(חוכיו רעד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ּוװ רעדָא) הילת יד ןענ

 ,םלוע רכזל ןעמָאנ ןייז ףיוא ןפורעג סע ןוא שרדמ:תיב ַא טיובעגסיוא
2 

 םענופ הבצמ רעד וצ טריפעג זדנוא טָאה סָאװ ,ןַאמ-תורבק רעבלעז רעד

 ףיוא סָאװ ,תובצמ עטלַא רָאג ףיוא ןזיװעגנָא ךיוא זדנוא טָאה ,הדוהי יבר שודק

 ,(1662) ב"כת ןרָאי יד ןופ טרּפ םעד ןעז טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה ייז ןופ עקינייא

 ןופ "להוא; ןַא וצ טריפעג ךיוא זדנוא טָאה רע .(1672) ב"פת ןוא (1668) ח"כת

 ו"פקת תנשב רטפנ ךורב 'ר קידצה ןב קיזייא-קחצי 'ר :םיקידצ רעדירב ייווצ

 ,(1851) א"רית תנשב רטפנ ,ךורב 'ר קידצה ןב לשעה-עשוהי 'ו ןוא (1726)

 'ר ןכלעו ףיוא ,רעדנעטש רעד ןענַאטשעג ךָאנ זיא לביטש םעניא קינייװעניא

 ייווצ יד ןגעוו ןלייצרעד זדנוא טָאה ןַאמ-תורבק רעד .טנרעלעג טָאה קיזייא-קחצי

 ,ןבירשרַאפ טלָאמעד ןבָאה רימ סָאװ ,תוישעמ רָאּפ ַא םיקידצ
 -- להקה-ישאר רעקציול יד ייב ןעוועג ןח"אשונ קרַאטש טָאה יקסינַא

 סקנּפ רעטלַא ןַא ןענופעג ךיז טָאה'ס ןעמעוו ייב ,אשידק הרבח זַא ,טייוו ױזַא

 רעזדנוא רַאפ הנתמב סקנּפ םעד ןבעגעג ןיקסינַא טָאה ,הליהק רעקציול רעד ןופ

 ,ייזומ ןשיפַארגָאנטע
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 וצ .דעלנע ויא סָאװ ,לוש רעקילא
 - רעטסיולק ַא

 ַא ןעועג זיא ,טרעהעג טָאה קילא לטעטש סָאד ןעמעוו וצ ,סכוד רעד

 ןדִיי יד ןוא טקינײּפעג ענייז םירעיוּפ יד טָאה רע .עשורמ עשר ַא ,רעטכעלש

 ,ןגיוא יד ףיוא ןזָאלעג טשינ

 לָאז רע זַא ,השקב רעד טימ טדנעוװעג םיא וצ ןדִיי יד ךיז ןבָאה לָאמ ךס ַא

 .טגָאזעגּפָא ייז רע טָאה לָאמ סכעלטיא רעבָא ,לוש ַא ןעיוב וצ ןביולרעד ייז

 רע טָאה רעטסיולק ַא ייז רַאפ ןעיוב וצ םירעיוּפ יד ןופ תושקב יד ךיוא

 ,טגָאזעגּפָא

 ּפָארַא ןעמ טגנערב .קנַארק קרַאטש טרעוו סכוד רעד זַא ,טריסַאּפ ,םויה יהיו

 סָאװ ,טרעקרַאפ -- רעגנירג טשינ םיא טרעוו'ס רעבָא ,םיריוטקָאד עטסערג יד

 .ןכוסמ הלוח ַא טרעוו רע ןוא קנערק ןייז ךיז טקרַאטש גָאט ַא

 רַאפ טָאג ייב ןטעבסיוא לָאז רע םיא טעב ןוא חלג ןכַָאנ סכוד רעד טקיש

 ןעמונעגנָא טעװ הליפת ןייז ביוא זַא ,חיטבמ הלג םעד זיא ןוא ,האופר ַא םיא

 .רעטסיולק םעיינ ַא ןעיובסיוא רע טעװ ,ןרעוו טנוזעג טעוװ רע ןוא ןרעוו

 .ןרָאװעג רעסעב טשינ רעבָא סכוד םעד זיא'ס

 טלַאה רע זַא ןוא ,סיוא םיא ךיז ןזָאל תוחוכ ענייז זַא ,טליפרעד רע טָאה

 םיא ייב ךיוא ןוא בר רעקילַא םעד ךיז וצ ןפור טקישעג רע טָאה -- ףוס םייב

 םעד םאב זַא ,טגָאזעגוצ ךיוא םיא ,טנוזעג ןייז רַאפ ןייז וצ ללּפתמ ןטעבעג
 ןדִיי רַאפ לוש א ןעיובסיוא רע טעװ ,הלועּפ ַא ןבָאה טעוו הליפת סבר

 רע טָאה ,טכַאמעג בר םוצ החטכנה יד טָאה רע רָאנ יוװ זַא ,ןעשעג זיא'ס ןוא

 געט עכעלטע ןיא ןוא ,ןרעסעב ןביוהעגנָא ךיז ,גנורעטכיילרַאפ ַא טליפרעד דלַאב
 ןטָארטעגּפָא ןצנַאגניא תאלוח יד זיא םורַא

55 



 ןַאמט כער םהרבא

 ענייז טקנעדעג טוג ץנַאג רע טָאה ,טעב-ןקנַארק ןופ רעטנורַא זיא רע ןעוו

 וצ ךיז יב טכאמעגּפָא ןוא ,ןדִיי יד וצ ייס ןוא ןטסירק יד וצ ייס ,תוחטבה

 יד ןופ עכלעוו ןעמיטשַאב טנעקעג טשינ רעבָא טָאה רע ,ןדייב וצ טרָאװ ןטלַאה

 רעטסיולק םעד ןעיוב ןבייהנָא רע לָאז :ןטשרע םוצ ןייז םייקמ רע לָאז םירדנ ייווצ

 לוש יד ןעיוב ןבייהנָא רעדיוו רע לָאז .תומוערת ןבָאה ןדִיי יד ןלעװ -- רעִידפָא

 ;האצמה ַא ףיוא ןלַאפעג רע זיא .ןבָאה לבִירַאפ ןטסירק יד ןלעוװ -- ןטשרע םוצ

 ,קיטייצנייא םינינב עדייב ןעיוב ןסייה טעוװ רע

 ייווצ ןבָארגעגסיױא טָאה ןעמ .ןָאטעג ױזַא עקַאט רענייז רעטסיימיוב רעד טָאה

 ןטייוצ םענופ טייו טשינ רענייא ,ןטנעמַאדנופ יד ןגייל רַאפ סנבָארג עכיילג

 .טײצ רעקיבלעזרעד ןוא ןייא ןיא ןטנעמַאדנופ עדייב ןגייל ןעמונעג ךיז ןוא

 ןוא .לוש רעד רַאפ לגיצ ַא ןוא רעטסיולק םעד רַאפ לגיצ ַא טגיילעג טָאה'מ

 ,ךיילגַאב -- ןרָאװעג טקידנערַאפ םינינב עדייב ןענייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 .ןעזסיוא ןבלעז םעד טַאהעג ןבָאה עדייב ןוא

 ןעוװעג ןיוש ןענייז רעטסיולק רעד ןוא לוש יד ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוו

 טשינ ןוא םינינב ייווצ יד טכַארטַאב ,ןעמוקעג סכוד רעד זיא ,טקידנעעג ןצנַאגניא

 רעכעלנייועגרעסיוא רעד ןופ טייקניש רעד טימ גיוא ןייז ןקיטעזנָא טנַאקעג

 | ,רוטקעטיכרַא רעקיטרַאנגייא
 -יוב םעד ךיז וצ ןפורעג ןגרָאמ ףיוא ןוא רעטרעטסײגַאב ַא קעװַא זיא רע

 םעד ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה סכוד רעד .טכַארבעגמוא םיא ןוא רעטסיימ

 רשפא לָאז רענייז רעטסיימיוב רעד זַא ,טייקכעלגעמ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,קנַאדעג

 טכעלנע רעדָא עכלעזַא טקנוּפ ,סכוד רעדנַא ןַא רַאפ ,ןעיוב ךיוא ּוװשרעדנַא ץעגרע
 ,םינינב
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 וועשטידרַאב ןיא לוש טרעניל 'ר וטיוונ םעד

 םינקז רעװעשטידרַאב יד סָאװ ,עדנעגעל יד זיא קיצרַאה ןוא ןייש רעייז

 סרעביל 'ר ןסיורג םעד; ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,לוש רעטלַא רעד ןגעוו ןלייצרעד

 רע .בוט-םש-לעב םענופ ןטייצ יד ןיא טבעלעג טָאה (*רעביל יכר קידצ רעד ,"לוש

 םימי ךיראמ ךיוא טָאה ןוא םיא ןופ רעטלע רָאי עכעלטע טימ ןעוועג ןליפַא זיא

 םיא ןוא קידצ ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ט"שעב רעד .ט"שעב ןכָאנ ןעוועג

 םיקידצ ןַארַאפ ןענייז סעע :טגָאזעג רע טָאה םיא ףיוא .דוככ סיורג ןבעגעגּפָא

 וחילא ,טרעקרַאפ זיא רעבָא ןרעביל 'ר ייב ,והילא יוליג וצ הכוז ןענייז סָאװ

 ןרָאפ רָאי ןיא לָאמ רַאּפ ַא טגעלפ ט"שעב רעד ."רעביל 'ר יוליג וצ הכוז זיא

 ,רקיע רעד ןוא ןרעביל 'ו טימ ךיז ןפערט וצ הנווכ רעד טימ וועשטידרַאב ןייק

 יבר ןופ רעסַאװ סָאד זַא ,טביילגעג טָאה'מ ,(** הוקמ ןייז ןיא ךיז ןעלבוט וצ ידכ

 ץעקנַארק טימ ןשטנעמ ןענייז -- טײקנַארק-ןגיוא וצ הלוגס ַא זיא הוקמ סרעביל

 ,הוקמ רעד ןיא ךיז ןעלבוט וצ ידכ ,תומוקמ עטייוו ןופ ןעמוקעג ןגיוא

 הלעמלו ומכשמ שממ ,ןסקַאװעג ךיוה ןעוועג רעביל 'ר זיא הרוסמ רעד טיול

 ןוא ןעגנאהעגרעבירַא ןענייז סָאװ ,ןעמערב עטכידעג ;עקימורַא עלַא ןופ רעכעה

 טָאה ,ןָאט-קוק ַא ןצעמע ףיוא טפרַאדַאב טָאה רע זַא .ןגיוא יד םיא טלעטשרַאפ

 -ַּפָארַא רעדיוו ייז ןוא ןָאטעג-קוק ַא ,ןעמערב יד ןביוהעגפיוא רעגניפ יד טימ רע

 ןרעטנוא זיב טכיירגרעד ןוא טכידעג ןוא גנַאל ןעוועג זיא דרָאב ןייז .טזָאלעג

 ;עקָארק ןיא דיגמ ,יזנכשַא םהרבא 'ר ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז :לודגה רעביל יבר (*
 ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,לכימ לאיחי 'ר קידצ םענופ לקינייא ןַא ןעוועג זיא רעטומ ןייז
 .(231 טייז ןעז) ח"ת ןויס 'כ ,ווָארימענ ןיא םשה-שודיק ףיוא רעטומ ןייז טימ םענייניא
 ,עקָארק ןופ ןדיי יד ףיוא שוריג ַא טכַאמעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעוו ,(1670) ל"ת רָאי ןיא
 רָאג ןעוװעג ךָאנ טלָאמעד זיא סָאװ ,וװעשטידרַאב ןיא טצעזַאב ךיז יזנכשַא םהרבא 'ר טָאה
 רעביל 'ר טָאה (1671 -- א"נת) הריטפ ןייז ךָאנ .דיגמ ַא ןרָאװעג טרָאד ןיא ןוא ,ןיילק
 ,תודיגמ סָאד ןעמונעגרעביא

 הוקמ יד ךָאנ זיא ,וװעשטידרַאב ןיא ןעוועג זיא עיצידעּפסקע יד ןעוו ,1913 ןיא (**
 .ןעוועג
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 ןַאמטכעהר םחרבא

 טעװ רעמָאט ארומ תמחמ ,טמעקעג טשינ לָאמנייק ענייז דרָאב יד טָאה רע ,לטרַאג
 .רָאה עקיצנייא ןַא ,הרעש ַא ןרעו טרענימעג

 טָאה ,ןעוועג םיא ייב זיא ט"שעב רעד ןעוו ,לָאמניײא זַא ,ןעמ טלייצרעד

 רעגניפ יד טימ .ןביולרעד םיא לָאז רע זַא ,ןרעביל יבר ייב ןטעבעג ךיז רע

 טימ ןעוװעג ברע השעמ-תעב טָאה ט"שעב רעד ןוא ,ענייז דרָאב יד ןעמעקסיוא

 רעבָא .רָאה עקיצנייא ןייק ןרעו טרענימעג טשינ טצווס זַא ,אבה-םלוע קלח ןייז

 ןופ ץרַאה ןיא ,לוש עטלַא ןַא ענייא זיא .ןרָאװעג הצורמ טשינ זיא רעביל יבר

 :היהש השעמ םושמ ןעמָאנ ןייז טגָארט .,וװעשטידרַאב

 געט עקידעכָאװ יד ןיא זַא ,ןעוועג גהונ וימי לכ ךיז טָאה רעביל 'ר יבר רעד

 וגהנמכ זיא רע ןעו לָאמניא טפערט ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא החנמ ןענוװַאד רע לָאז

 ןעגוװַאד ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש ןעװעג ןוא םיוב ַא רעטנוא דלעפ ןפיוא ןענַאטשעג

 טייטש רע יוװ ןדִיי םעד ןעזרעד ןוא סכוד רעד ןרָאפעגײברַאפ זיא טלָאמעד דָארג ---

 ןביוהעגנָא רע טָאה .טשינ וליפַא םיא טקרעמַאב ןוא ךיז טלקָאש ,םיוב ןרעטנוא

 ."!עיזדישז ,עיזדישז, :תולוק ענעמונַאב טימ ןעיירש ןוא שטייב רעד טימ ןלַאנק

 -רָאג ןבָאה ןרעיוא ענייז וצ ןוא הליפת ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא רעבָא רעביל יבר

 םענופ ןעיירשעג יד טשינ ןוא שטייב רעד ןופ ןלַאנק סָאד טשינ ,טכיירגרעד טשינ

 ףןענווַאד-החנמ סָאד ןעוועג ךישממ ןוא רעירפ יװ ןענַאטשעג ךיז זיא רע .סכוד

 םעד ,םיתרשמ ייווצ ענייז רע טקיש ."!הּפצוח ַאזַא; :המיח-אלמ סכוד רעד טרעוו

 םיתרשמ יד .עטצרַאק ןייז וצ ןדַיי םעד ןפורוצוצ ,(רענידַאב) ײקָאל ןוא רעבײרטנָא

 ןוא ןדנוצעגנָא סכוד רעד ךיז טָאה .טשינ טרעה רעביל יבר רעבָא ,ןפור ,ןדער

 םיתרשמ ייווצ יד ,דלַאװעג רעביא ןדִיי ןטרַאּפשעגנײא םעד ןעגנערבוצוצ ןלױפַאב

 רעד טָאה .סכוד ןגעקטנַא טלעטשעגקעוװַא ןוא טכַארבעג ,ןָאטעג-ּפַאכ ַא םיא ןבָאה

 רעביל 'ר ןַא ןוא ,טלדיזעג םיא ,טנרָאצעג ,םירוביד עברַאה טדערעג םיא וצ סכוד

 ןרעביל 'ר ןגָאלשעג ןוא שטייב יד טּפַאכעג רע טָאה ,טרעפטנעעג טשינ ץלַא טָאה

 ץלַא ןוא ןָאטעג טשינ םירק ןייק וליפַא רעבָא ךיז טָאה רעביל יבר .חצר-תוכמ
 -דָאמ םעד ןופ ןרָאװעג םמותשנ סכוד רעד זיא .הליפת יד ןעוועג קיספמ טשינ

 ץניזַא ןגָארטוצרעבירַא ךעלגעמ סָאד זיא ױזַא יװ .הרובג סנדיי םענ

 טָאה ?ןזָאלסױרַא טשינ ץכערק ןייק וליפַא ןוא ןעגנוקינייּפ עכעלרעפרעק

 זיא ריגיינ ןייז ןוא ןייגוצּפָא ןביוהעגנָא טָאה סעכ ןייז .שטייב יד טזָאלעגּפָארַא רע

 -נוא טרָא ןקידרעלרפ םוצ ןדִיי םעד ןגָארט וצ קירוצ :ןליױפַאב רע טָאה .ןגיטשעג

 קידלודעג ןוא עטערַאק ןיא קירוצ טצעזעגנײרַא ךיז רע טָאה ןילַא .םיוב ןרעט

 .ןעשעג רעטייוו טעוו'ס סָאװ ןעז וצ טרַאװעג
 ןעמוקעגוצ טירט עלענש טימ רע זיא ,טנוװַאדעגּפָא טָאה רעביל 'ר יו דלַאב

 רימ ייב רעירּפ וטסָאה סָאװ !רעניימ רעדורב/ :טגָאזעג ןוא טגיײנרַאפ ךיז ,סכוד םוצ

 טָאה ."!סעגַארפ ענייד ףיוא ןרעפטנע וצ טיירג ךיא ןיב דניצַא ?ןגערפ טלָאװעג

 ,רימ גָאז; :טגערפעג םיא ייב ןוא ןרעביל יבר טכַארטַאב רעטפַאגרַאפ ַא סכוד רעד
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 רָאלקלָאפ ןיא עיפַארגָאנטע עשידיי

 טנעקעג ךיא בָאה יו; ,"?ןפורעג ךיד בָאה'כ ןעוו ןעמוקעגוצ טשינ וטסיב סָאװרַאפ

 עלַא רעביא רַאה ןרַאפ ןענַאטשעג ןיב ךיא זַא ,רַאה רעקידענג ,ריד וצ ןעמוקוצ

 -רעביא טנעקעג ןעד ךיא בָאה ,ונ ,דניז עניימ ףיוא ןעוועג הדוותמ ךיז ןוא ןרַאה

 ליפיוזַא ריד בָאה'כ יו םעדכָאנ ,רעדורב ךָאנ ךימ וטספור עשז-סָאװרַאפ, ,*!?ןסייר

 סטָאג ןענייז ןשטנעמ עלַא לייוו ,רַאפרעד רעדורב ךיד ףוריכ, ,"?טּפַאשרַאפ םירוסי

 ןענייז ןטַאט ןייא ןופ רעדניק ןוא ,רעטָאפ סנעמעלַא רעזדנוא זיא טָאג .רעדניק

 -עג קרַאטש ױזַא ךיד בָאה ךיא סָאװ ,זייב טשינרָאג רימ ףיוא וטסיב/,, ."!רעדירב

 ךימ טָאה ,טקידניזעג רעכיז בָאה ךיא ,ןגָאלשעג ךימ טסָאה וד טשינ !?ןיינ ,, ."?ןגָאלש

 זיא ,חילש ןייז ןעוועג זיולב טסיב וד .ּפעלק טימ טפָארטשעג רעטשרעבייא רעד

 "!תונמחר/ ."ֵאי ךיא בָאה ריד ףיוא תונמחר רעבָא ,טשינ ךיא ןיב ריד ףיוא זייב

 -סיוא טָאה טָאג סָאװ רַאפרעד; .,??סָאװרַאפ !תונמחר; -- סכוד רעד ךיז טרעדנווװ ---

 -רַאפ םעד ךרוד ןוא ןשטנעמ ַא ןגָאלש וצ חילש ןייז ןייז וצ ךיד אקווד ןבילקעג

 ,טעז רע .סרעפטנע יד ןופ ןרָאװעג טניוטשרעד זיא סכוד רעד .,?םירוסי םיא ןפַאש

 רע טָאה ,ןלַאפַאב ארומ ַא םיא זיא .ןשטנעמ ןכעלטעג ַא טימ ןָאט יצ ָאד טָאה רע זַא

 םיא טָאה רע סָאװ ,םירוסי יד רַאפ ןייז לחומ םיא לָאז רע זַא ,ןרעביל 'ר ןטעבעג

 ,דניז רעד ןופ ןפיוקסיוא ךיז ןעק רע סָאװ טימ םיא ייב טגערפעג ןוא טפַאשרַאפ

 ןוא םישעמ ענייד ףיוא הטרח טסָאה וד ביוא; :טגָאזעג םיא וצ רעביל 'ר טָאה

 ,ךַאז עקיצנייא יד זיולב וצ רימ גָאז ,ןָאט הבושת ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,תמאב טסליוו

 טשינ םענייק !םענייק .ןבייהפיוא טשינ טנַאה ןייד םענייק ףיוא לָאמנייק טסעוו וד זַא

 ךָאד ןענייז ייז ?ןגָאלש טשינ ךיוא ךיא לָאז עניימ םירעיוּפ יד ןוא ,ונ; .?ןגָאלש

 וטסלָאז םירעוּפ ענייד ףיוא וליפַא !ףיינ, ."!םוטנגייא ןיימ ,ןפַאלקש עניימ ,עניימ

 -ייז ,ךיא ןוא וד יוװ ,ייז ךיוא ,רעדניק סטָאג ןענייז ייז ךיוא !טנַאה ןייד ןבייה טשינ

 .!טכענק ַא ןופ טכענק טשינ רעבָא ,טָאג ןופ טכענק ןענ

 ןיבַאר, :טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד טזָאלענּפָארַא קידהענכה טָאה סכוד רעד

 גָאז'כ ףןרָאצ ןיימ ןרילָארטנָאק וצ רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ וצ גָאז'כ !וצ גָאז'כ

 בָאה'כ סָאװ רַאפרעד ןוא !טנַאה ןיימ ןבייה טשינ םענייק ףיוא לָאמנייק רעמ וצ

 ןייד וצ טנװַאדעג ןוא ןענַאטשעג טסיב וד ןעו רעצ ליפוזַא ןעוועג םרוג ריד

 רעד ּוװ ,ָאד ַא טָא ,טרָא ןקיבלעז םעד טָא ףיוא רעבירעד ךיא לעוװו ,טָאג ןשידִיי
 ,יירפ ןענעק טסעװ וד ּוװ ,?עגָאגַאניס, ענייש עסיורג ַא ןעיובסיוא ,טייטש םיוב
 "טָאג ןשידִיי ןייד וצ ןָאט הליפת .טרעטשעגמוא

 טָאה רעביל יבר ּוװ ,טרָא םעד ףיוא ןוא טרָאװ ןטלַאהעג טָאה סכוד רעד

 יד .לוש ענרענייטש עסיורג ַא טיובעגסיוא רע טָאה ,החנמ טנװַאדעג טלָאמעד

 ,סנ ןסיורג םעד רכזל ,*לוש סרעביל 'ר ןסיירג םעד; ןפורעג םויה דע טרעו לוש
 ןעשעג טרָא םעד ףיוא ןרעביל יבר טימ זיא'ס סָאװ

 רעסיוא ןעוװעג יז זיא ,טיובעגסיוא טַאהעג לוש יד טָאה'מ ןעוו ,הליחתכל

 ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,1913 ןיא ןוא ,ןסקַאװעג רעבָא זיא וועשטידרַאב .טָאטש רעד

 .טָאטש ןטימ ןטכער ןיא ןעוועג ןיוש לוש יד זיא ,וועשטידרַאב ןיא
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 לוש רערימדול

 יד רַאפ לוש ַא ןעיוב וצ טקיליװַאב טָאה ,יקסרימָאבול ףַארג ,סכוד רעד

 לַאירעטַאמ-יוב גונעג טקישעגוצ רע טָאה ,(קסנילָאװ-רימידַאלװ) רימדול ןיא ןדִיי

 .רעטסיימיוב םענעגייא ןַא םענייז ןוא

 ?טנעוו יד ןייז ןלָאז'ס קיד יװ סכוד םייב טגערפעג טָאה רעטסיימ רעד זַא ןוא

 ךיא זַא ,טיירב ױזַא טנעמַאדנופ םעד ךַאמ; -- :טרעפטנעעג סכוד רעד םיא טָאה

 ןיא דרעפ יירד טימ טנַאּפשעג עטערַאק ןיימ טימ םיא רעביא ןרָאפ ןענעק לָאז

 ."ףיורַא זיב טנעװ יד ןייז ךיוא ןלָאז קיד ױזַא .טיירב רעד

 םענופ ןגייל סָאד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא'ס ןעוו זַא ,טלייצרעד עקַאט טרעוו

 וצ ןעמוקעג סכוד רעד זיא ,טנעוו יד וצ ןעמונעג ךיז טָאה'מ רעדייא ,טנעמַאדנופ

 םיא ןבָאה שארב בר ןטימ ןדִיי רערימדול יד .עטערַאק רענעדלָאג ןייז ןיא ןרָאפ

 רעד .טנעה יד ןיא הרות-ירפס טימ לוש רעד ןופ טנעמַאדנופ םייב טנגעגַאב

 בר רעד סָאװ ,"העושת-ןתונ, ןלעיצעּפס ַא ןעגנוזעג ןבָאה םיררושמ יד טימ ןזח

 להק ץנַאג טימ ןזח רעד ןעוו ןוא ,יקסרימָאבול ףַארג םעד דובכל טסַאמרַאּפ טָאה

 לועל יכ בוט יכ 'הל ודוה? :ח"יק םילהת לטיּפַאק טָאד ןעגניז ןביוהעגנָא ןבָאה

 -ַאק ןייז ןיא םיא טימ ךיז ןצעז וצ בר םעד ןטעברַאפ סכוד רעד טָאה -- "!ודסח

 טקידנעעג טָאה'מ זיב טנעמַאדנופ ןרעביא ןרָאפעגמורַא ןענייז עדייב ןוא ,עטער

 ,םילהת לטיּפַאק סָאד ןעגניז
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 רעד ,לוש עסיורג יד ,איישרהמ רעד ,הַארטפַא

 שרדרמ-תינ טייניי ינו ןוא חיינ רעד ,וייט

 ֹא

 זיא (שלדייא (רזעילא) לאומש 'ר ברה ונרומ :ןופ תובית-ישאר) א"שרהמ רעד

 ןוא בר ןעוועג רעִירפ זיא רע יוװ םעדכָאנ ןיוש (ערטסָא) הָארטסָא ןייק ןעמוקעגנָא

 ,תוליהק עשידִיי עבושח ןוא עסיורג ערעדנַא עקינייא ןיא הבישי-שאר

 טַאהעג הנותח ,(1565) ה"כש רָאי ןיא ,עקָארק ןיא רע זיא ןרָאװעג ןריובעג

 הבישי יד .םידימלת טרעדנוה עכעלטע ןופ הבישי ַא טריפעג טרָאד ןוא ןזיוּפ ןיא

 עסיורג טריפעג טָאה עכלעוו ,לדייא רעגיווש ןייז ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעגסיוא זיא

 -עקרענָא סלַא ןוא ,דובכ סיורג ןבעגעגּפָא רענייז רעגיווש רעד טָאה רע ,םירחסמ

 לדייא ןעמָאנ ריא טימ טעמתחעג לָאמטּפָא ךיז רע טָאה ,טייקסטוג ריא רַאפ גנונ

 ןעמָאנ ןטימ טלעוו ּרעשידִיי רעד רעביא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ןוא (שלדייא לאומש)

 ,((א"שרהמ) שלדייא לאומש יד

 וצ ןעגנווװצעג ןעוועג א"שרהמ רעד זיא רעגיווש רעכייר ןייז ןופ טיוט ןכָאנ

 ןיא רעירפ :בר ןרָאװעג רע זיא .הנויח ןופ רוקמ ַא יו תונבר אסכ ַא ךיז רַאֿפ ןכוז
 ןיא הליהק רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רצ זיב ,זילבול ןיא ךָאנרעד ,םלעכ
 בר רעד יוװ --- ,ןילָאװ ןופ טָאטשטּפױה יד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ --- הָארטסָא
 עניילק קילדנעצ עכעלטע ןופ ,טנגעגמוא ןצנַאג םעד ןוא הָארטסא ןופ ללוכה

 1 ,םורַא ךעלטעטש

 ןוא טעדנירגעג א"שרהמ רעד טָאה הָארטסָא ןייק ןעמוקנָא ןייז ייב דלַאב

 ךָאנרעד ןענייז'ס עכלעוו ןופ ,םידימלת טרעדנוה ייווצ םורַא ןופ הבישי ַא טריפעג

 טָאה הָארטסָא ןיא .לארשי ילודג ןוא םיגיהנמ ,םימסרופמ םינבר ןסקַאװעגסיורג)
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 ןַאמטכער םהרונא

 שוריּפ ןיא םישודיח ענייז רקיע רעד ןוא ענייז םירפס ליפ יד ןעוועג רבחמ רע

 שוריּפ רעד .טלבירגעג ייז ןיא ךיז טָאה רענרעל-ארמג רעדעי סָאװ ,ארמג ףיוא

 יישר ךָאנ ,דומלת םוצ שוריּפ רעטירד רעד יװ ןרָאװעג טנכערַאפ זיא א"שרהמ

 ,תופסות ןוא
 ייווצ טסַאפעגנײרַא טַאהעג א"שרהמ רעד טָאה זיוה ןייז ןופ ריט רעד רעביא

 םעד ןצירקסיוא טזָאלעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ,רענייטש עקיטנַאקריפ עסיורג

 -כענ טשינ טעװ סַאג רעד ףיוא -- חתפא חרואל יתלד רג ןילי אל ץוחב,, :קוסּפ

 ,(22 ,א"ל בויא) ."ןענעפע ךיא לעװ חרוא ןַא וצ ןריט עניימ ,רעדמערפ ןייק ןקיט

 ליפיוזַא טָאה הָארטסָא סָאװ ,םוריח-תעש ַא ןיא לָאמ ןייא זַא ,ןבעגעגרעביא טרעוו

 רענייטש ייווצ יד ןענייז ,סעדנַאב-רעביור ןופ לַאפנָא ןַא תעב ,טבעלעגרעביא לָאמ

 זיוה ןייז ןופ טנרָאפ םענופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ייז ףיוא בויא ןופ קוסּפ ןטימ

 .גלָאפרעד ןָא רעבָא ,םוטעמוא טכוזעג יז טָאה'מ .ןײרַא רעסַאװ ןיא יװ ןענייז ןוא
 קרַאטש רעייז ןעמונעג ךיז טָאה ,א"שרהמ םענופ הבורק ַא ,יורפ ערעטלע ןַא

 -עגפיוא טשינ יז טָאה .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןענייז רענייטש יד סָאװ ןצרַאה םוצ

 רענייטש עקילייה יד זַא ,טָאג ןטעב ,םיתינעת ןטסַאפ ןוא ןייז וצ ללּפתמ טרעה

 .ןכוזּפָא ךיז ןלָאז

 רעביא ןײגוצמורַא תבש-ברע ןדעי ןעוועג גהינ ךיז טָאה הבורק עקיזָאד יד

 -ברע ןַא ןיא ,לָאמנייא זַא ,טפערט .טײלעמירָא רַאפ הקדצ ןביילק ןוא רעזייה יד

 געוו ןטימ ןפיוא ןוא זיוה סא"שרהמ ןופ טייוו טשינ ייברַאפ יורפ יד טייג ,תבש

 ךיז יז טָאה .סיפ יד ךיז טּפַאלקעצ ןוא םוא טלַאפ ,סעּפע ןיא ךיז יז טעּפעשטרַאפ

 ןטייווצ םעד .טײקמַאזקרעמפיוא םוש ןייק טקנעשעג טשינ וצרעד ןוא ןביוהעגפיוא

 ןפיוא יז זיא ,זיוה סא"שרהמ םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ רעדיוו זיא יז ןעוו ,תבש ברע

 ןעשעג זיא ױזַא ,טּפַאלקעצ ךיז רעדיוװ ןוא ןלַאפעג לָאמ ןטייווצ ַא טרָא ןקיבלעז

 רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,ּפָאק ןיא ןיירַא ןינע רעד ריא זיא .דנַאנַאכרוד ןקיטיירפ יירד

 "רעד ייז ,להקה-ישאר יד וצ ןעמוקעג יז זיא ,זמרמ סעּפע ףיוא יאדווא ריא זיא'מ

 םעד-טָא ףיוא ןבָארג לָאז'מ זַא ,ןטעבעג ןוא טריסַאּפ טָאה ריא טימ סָאװ טלייצ

 ןוא טגלָאפעג יז ןבָאה להקה-ישאר יד ,ןלַאפעג לָאמ יירד ןיוש זיא יז ּוװ ,טרָא

 קירוצ ייז טָאה'מ .רענייטש ענערָאלרַאפ ייווצ יד ןבָארגעגסיױא ןטרָאד עקַאט

 סא"שרהמ םענופ ריט רעד רעביא טרָא ןקידרעירפ רעייז ףיוא טרעױמעגניײרַא

 -עג רענייטש ייווצ יד ןענייז הָארטסָא ןיא ןעוועג זיא עיצידעּפסקע יד ןעוו .זיוה

 יקסינַא .א"שרהמ םענופ ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,לוש רעסיורג רעד ןיא ןגעל

 -סיה ןייז רַאפ ןעקנעש רענייטש יד לָאז'מ זַא ,ןעוועג לדתשמ קרַאטש ךיז טָאה

 טשינ ןבָאה סנַאמסוז עכייר יד ,גלָאפרעד ןָא רעבָא .ייזומ ןשיפַארגָאנטע-שירָאט

 .טזָאלרעד
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 ב

 רעטרעדנוה יד ןופ ךעלהשעמ עצרוק ייווצ זיולב ןעגנערב ָאד לעװ ךיא

 -סוליא וצ ידכ ,א"שרהמ םעד ןגעוו ערטסָא ןיא טלייצרעד ןרעוו סָאװ ,תוישעמ

 ,ןטלַאהעג םיא ןבָאה ןדַיי רערטסָא יד ןביוהרעד ןוא קילייה יװ ןרירט

 הקדצ רַאפ רשעמ ןעמענוצּפָארַא ןעוועג דיּפקמ קרַאטש טָאה א"שרהמ רעד
 -ןוזַאב ַא ןיא ןביירשרַאפ ךעלטקניּפ גנידצלַא רע טגעלפ .תוסנכה ענייז עלַא ןופ

 *לטינע ןופ טכַאנ רעד ןיא טכַאמעג רע טָאה ןובשח ןטצעל םעד ןוא ,סקנּפ ןרעד

 ןופ ןדִיי ייב זיא גהנמ רעד יװ ,טָאה'מ ןעוו ,(טרובעג סעסוטסירק ןֹופ טכַאנ יד)

 .רפס ַא ןיא טקוקעגניירַא טשינ וליפַא ןוא טנרעלעג טשינ ,ןָא םינומדק

 טשינ וליפַא ןוא טכַאניײװ רעד ןיא ןענרעל וצ טשינ גהנמ םענופ םעט םעד

 ףיוא םידימלת ענייז וצ טרעלקרעד א"שרהמ רעד טָאה רפס ןייק ןענעפע וצ

 | : ןפוא ַאזַא

 טנרעלעג טָאה ןוא דיי ַא ןעוועג זיא (סוזעי) "לזיוי, סָאד זַא ,עודי ךָאד זיא'ס

 הנש ידמ רע טרעוו ,סעמטסירק:טכַאניײװ רעד ןיא זַא ,עודי ךיוא זיא'ס .הרות

 רעד ןיא ןלעװ ןדִיי בוא ,רעבירעד .הלעמ לש ןיד-תיב ןרַאפ טּפשמעג הנשב
 סָאװ םעד ןיא ןענָאמרעד סָאד ןעק ,הרות ןענרעל ןיא ןייז קסוע טכַאנ רעקיזָאד

 ףיוא ןייז ןיגמ לָאז ןענרעל סָאד ןוא טנרעלעג טָאה ,שיאה-ותוא רעד ,רע ךיוא

 רעקיזָאה !רעד ןיא ןענרעל וצ טשינ ריהזו ריהז ןייז ןדִיי יד ןפרַאד ןכל .םיא

 ,ירצונ ןרַאפ תוכז ַא םעד ךרוד ןקעוווצפיוא טשינ ידכ ,טכַאנ

 םיא טָאה א"שרהמ רעד סָאװ ,בצק ַא ,ףיקת ַא דִיי ַא ןעוועג ערטסָא ןיא זיא

 -רַאפ טּפַאכעג טָאהעג םיא טָאה'מ סָאװ רַאפרעד םרח ןיא טגײלעגנײרַא טַאהעג

 -ערוצּפָא ךיז טייהנגעלעג ַא טכוזעג ףיקת רעד טָאה .הפירט רשב ןדִיי וצ ןפיוק

 א"שרהמ םענופ גנושטייטסיוא יד טרעהרעד טָאה רע זַא .א"שרהמ ןטימ ןענעכ

 םעד טרסמרַאפ ןוא יײצילָאּפ רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ,טכַאנ-"לטינ; רעד ןגעוו

 -עי ןופ ןעמָאנ םעד טרעטסעלעג םלוע ןצנַאג ןרַאפ תבש טָאה רע זַא :א"שרהמ

 יד .עקידריוומוא ןַא זיא טרובעג ןייז ןופ טכַאנ יד זַא ,טגָאזעג טָאה רע ,ןסוז

 טָאה ,ןטוזעי ןופ האמוט רעד בילוצ זַא ןוא ,עטקיניירמוארַאפ ַא זיא טפול עצנַאג
 ןזיװַאב וצ ידכ ןוא .רפס ןשידִיי ןייק ןענעפע טשינ ןעמ רָאט ,טגָאזעג בר רעד

 טכַאניוו רעד ןיא ךיז לָאימ ,ןטארעג רוסמ רעד טָאה תמא םעד טגָאז רע זַא

 זַא ,ןגייצרעביא יײצילָאּפ יד ךיז טעװ ,זיוה ןיא א"שרהמ םוצ ןסײרנײרַא םיצולּפ

 ןטלַאה טשינ טכַאנ רעד ןיא טעװ ,טנרעל ןוא קידנעטש טציז סָאװ ,א"שרהמ רעד
 | | ,טנַאה ןיא רפס םענעּפָא ןייק וליּפַא

 ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו ,א"שרהמ רעֶד זיא טכַאנ-"לטינ; רענעי ןיא

 ןכעלרעי םעד טכַאמעג ןוא תונובשחה רפס ןרעביא ןסעזעג ,הנשב הנש ידמ

 ןצנַאג םעד טדײשעגּפָא יונעג רע טָאה יצ ןסיוו וצ ידכ ,הסנכה ןייז ןופ ןובשח
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 ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא סעּפע יו טרעהרעד רע טָאה םיצולּפ .הקדצ רַאפ רשעמ

 םענופ ןלַאפעגסױרַא זיא ארמג ַא זַא ,ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז רע טָאה ,ליד

 ןָאטעג-שוק ַא יז ,ארמג יד ןביוהעגפיוא ,ןגיובעגנָא ךיז רע טָאה .קנַארש-םירפס

 -סױרַא רעדיוװ ארמג יד זיא םורַא טונימ עכעלטע ןיא .טלעטשעגניירַא קירוצ ןוא

 ןלַאפעגסױרַא זיא ארמג יד ןעוו .טלעטשעגניײרַא רעדיוװ יז רע טָאה -- ןלַאפעג

 ,ןביוהעגפיוא טנעה עקידרעטיצ טימ א"שרהמ רעד יז טָאה ,לָאמ ןטירד םוצ

 -עגרעדינַא ךיז רע טָאה ."הרז הדובעג תכסמ זיא/ס זַא ,ןעזעג ןוא טנפעעגפיוא

 ףענרעל ןיא טפיטרַאפ דלַאב ךיז ןוא שיט םייב טצעז

 יָאֹּפ עכעלטע ןוא טלַארּפעצ טעּפמיא טימ ריט יד ךיז טָאה טלָאמעד טקנוּפ

 -עג ןוא קינייװעניא ןסירעגנײרַא ךיז ןבָאה שארב ןטסטלע רעייז טימ ןטנַאיציל

 -טנַא ךיז ייז ןבָאה .ןענרעל ןיא טפיטרַאפ ארמג ַא רעביא א"שרהמ םעד ןפָארט

 טָאה'מ זַא ,ןבעגעגרעביא טרעוװ .רעמיצ סָאד טזָאלרַאפ עטמעשרַאפ ןוא טקידלוש

 עטייוו ןיא טקישרַאפ ךָאנרעד ,הסיפת ןיא טצעזעגניירַא ,רוסמ םעד ,"ףיקת, םעד

 ,קידנעטש ףיוא ןרָאװעג רוטּפ םיא ןופ זיא ערטסָא ןוא ,תומוקמ

 קרַאטש ךיז ןוא ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה ערטסָא ןיא הבישי סא"שרהמ םעד

 ,טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ םידימלת ןעמוקנָא ןגעלפ גָאט ןדעי טעמכ .ןסקַאװעצ

 ןעיוב ןעמונעג ךיז להקה-ישאר יד ןבָאה .,ןיילק-וצ ןרָאװעג זיא ןינב-הבישי רעד

 םעד ןגייל םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'מ ןעוו .הבישי רעד רַאפ ןינב ןסיורג םעיינ ַא

 םידיגנ יד ,םיתב-ילעב עבושח עכייר יד ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה ,טנעמַאדנופ

 וצ הווצמ יד ןפיוקרַאפ וצ ןבױהעגנָא טָאה'מ ןוא ,טנגעגמוא ןוא הָארטסָא ןופ

 ןשיװצ לוטש ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא להקה-שאר רעד ,ןייטשלקניוװ םעד ןגייל

 םוצ זיא ןשינעגניד יד ןופ ןטימניא .טיג'ס לפיוו רעוװ ןפורעגסיוא ןוא םלוע

 -נײרַא הקיתשב םיא ןוא ,ןָאטעגנָא םערָא ,דָיי ַא ןעמוקעגוצ א"שרהמ םענופ שמש

 ןיא טרעדנוה ףניפ ,ךעלדנער ענעדלָאג טימ עלעקעז ַא ןיירַא טנַאה ןיא טקורעג

 ןגייטשרעביא לָאז רע ;הוצמ יד םיא רַאפ ןפיוק וצ שמש םעד ןטעבעג ןוא ,לָאצ

 םעד ןכיירגרעד טעוו'ס זיב זיולב ,רעכעה לדנער ַא טימ לָאמעלַא ,זיירּפ םעד

 יד ,ןָאטעג ױזַא טָאה שמש רעד .ךעלדנער ענעדלָאג טרעדנוה ףניפ ןופ םוכס

 ַא ןעועג ףיסומ לָאמעלַא טָאה שמש רעד ןוא זיירּפ םעד ןבירטעג ןבָאה םיריבג

 -עגּפָא םיריבג יד ךיז ןבָאה ,טרעדנוה ףניפ וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .לדנער ןדלָאג

 -עגרָאברַאפ ןרַאפ ןבילבעג זיא ןייטשלקניוו םעד ןגייל וצ דובכ רעד ןוא טלעטש

 טָאה ,זיא רע רעװ ןסיוו לָאז'מ זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע יװ ױזַא ןוא ,ןדַיי םענ

 טָאה א"שרהמ רעד .הווצמ רעד טימ א"שרהמ םעד ןעוועג דבכמ שמש ןכרוד רע

 .ןעמוק םיא וצ לָאז דיי רעד זַא ,ןטעבעג זיולב טָאה רע ,ןעמונעגנָא דובכ םעד

 -סױרַא ךיז טָאה'ס ןוא א"שרהמ םוצ העניצב ןעמוקעג דיי רעד זיא ןגרָאמ ףיוא

 ,הכאלמ-לעב רעטושּפ ַא רָאג זיא רע .דיגנ ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא רע זַא ,ןזיוועג
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 טרָאּפשעגּפָא ,רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ,בייוו ןייז טימ רע טָאה ויּפכ שיגימ סָאװ
 ,ךעלדנער ענעדלָאג טרעדנוה ףניפ עקיזָאד יד

 ןלָאז סָאװ ,רעדניק ענעגייא ןייק ןבָאה וצ ןעוועג הכוז טשינ ןבָאה רימ;

 רימ ןבָאה -- א"שרהמ םעד טרעלקרעד דַיי רעד טָאה -- הרות סטָאג ןענרעל

 ןגעמרַאפ ןטרָאּפשעגּפָא ןצנַאג רעזדנוא ןבעגוצקעװַא ךיז ייב טכַאמעגּפָא עדייב

 סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעדנַא ןופ רעדניק ּוװ ,הבישי רעד ןופ ןינב םעיינ םעד רַאפ
 ."הרות ןענרעל ןלעוו

 -עג טלָאמעד םיא טָאה א"שרהמ רעד זַא ,םינקז ןופ ןבעגעגרעביא טרעוו

 ,דניק ןגייא ןַא הרותל ןייז לדגמ ןוא ןבָאה וצ ןייז הכוז לָאז רע זַא ,טשטנעב

 .ןרָאװעג םייוקמ זיא הכרב יד ןוא -- רכז ןב ַא

 סא'שרהמ, ףעמָאנ סא"שרהמ םעד טגָארט הָארטסָא ןיא לוש עטסערג יד

 .ךַאד ץיּפש עמַאס ןפיוא םערוט ןכיוה ַא טימ גנוטסעפ ַא יװ יז זיא טיובעג ."לוש

 עניילק ןופ ,ןפוא ןשִיַאזָאמ ַא ףיוא טסַאפעגנייא ןעוועג זיא ריט רעד רעביא

 תיב םא יכ הז ןיא ,הֹוה םוקמה ארונ המ/, :קוסּפ רעד ,ךעלדנייטש שקיקעריפ

 ,הרוסמב זיא'ס ןוא ,טצַאש'מ .(17 -- ח"כ תישארב) "םימשה רעש הזו םיהלא

 "עגרעביא טָאה הארטסָא ,טלַא רָאי טרעדנוה טכַא רעביא ןיוש זיא לוש יד זַא

 ןוא ןרָאװעג טקידעשַאב לוש יד זיא ןברוח ןדעי תעב .תונברוח לָאמ ךסַא טבעל

 ,ייגספיוא ןרָאװעג טריטנַאמער ןוא טכירַאפ יז זיא ןברוח ןדעי ךָאנ

 יד טרעגַאלַאב ןבָאה ןטַאדלָאס עשיסור יד ןעוו ,(1792) ב"נקת רָאי ןיא

 לָאצ עסיורג ַא ןענופעג טלָאמעד ריא ןיא ךיז ןבָאה'ס לייוו ,הארטסָא טָאטש

 ,לוש יד ןעזעג ןטייוורעד ןופ ןסור יד ןבָאה ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןטָאדלָאס

 ןעמונעגנָא לוש יד ייז ןבָאה ,טָאטש ןיא ןינב רעטסכעה רעד ןעוועג זיא סָאװ

 גָאט ,דנַאנַאכרוד געט עכעלטע ןענָאנַאק טימ ןסָאשַאב יז ןוא גנוטסעפ ַא רַאפ

 עסיורג טכַאמעגנָא ןוא לוש רעד םורַא ןלַאפעג סעבמָאב יד ןענייז .טכַאנ ןוא

 סעבמָאב ייווצ זיולב ,טקידעשַאב טשינ ןבילבעג זיא רעבָא אפוג לוש יד .תונברוח

 ןוא טנַאוו ןיא ןיירַא זיא ענייא ,טנַאװ-םורד רעד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה

 יא ןוא קינייועניא ןײרַא זיא עבמָאב עטייוצ ַא ןוא ,ןקעטש ןבילבעג טרָאד

 טָאה סנ םעד רכזל .עצנַאג ַא ןטפולרעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג ,הרוסמ ַא טיול

 ןופ טיפוס ןטבלעוװעג םענופ ןטימניא ןטייק ףיוא ןעגנאהעגפיוא עכמָאב יד ןעמ

 רעדנוזַאב ַא ןיא ןבירשרַאפ שינעעשעג עצנַאג יד רעטעּפש רָאי ַא טימ ןוא ,לֹוש

 ,"הָארטסָא סנ תליגמ, הלינמ

 ,ךיירפ ןופ גָאט ַא ןייז וצ ןרָאװעג טמיטשַאב זומת 'ז זיא טלָאמעד טניז
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 ַא טכירעגּפָא ןעמ סָאה רעִירפ גָאט ַא ."הָארטסָא םירוּפפ :החמשו התשמ םוי

 ןַאמטכער םהרבא

 ןוא ,תינעת ַא ןיא יו ,"לחיו, טנעילעג ךיוא טָאה'מ ,םיטרּפ עלַא טימ תינעת

 ןיא ןעמוקעג ,תבש ידגב ןיא טצוּפעגסױא ךיז ןעמ טָאה ,זומת יז ,ןגרָאמ ףיוא
 ןעמ טָאה ךָאנרעד ,"הארטסָא סנ תליגמ,ק יד ןענעיל ןרעה לוש רעסיורג רעד

 ,טײלעמערָא וצ הקדצ טלייטעג ןוא םירוּפ םוא יו תודועס עסיורג טעװַארּפעג

 ךופ ןביושעגּפָארַא רימ ןבָאה ,(*ָאד ןעגנערב רימ סָאװ ,הקתעה עקיזָאד יד

 ,א"שרהמ ןופ לוש רעד ןיא טנַאװ:ברעמ רעד ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,טסקעט ַא

 -עגנייא ןוא טעמרַאּפ ףיוא בתכ שירפוס טימ ןבירשעג ,ןעשעג זיא סנ רעד ּוװ

 ;םַאר רענרעצליה רעסיורג ַא ןיא ,זָאלג ַא רעטנוא ,טסַאפ
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 שדח אוה ,שדחל העבשו יששב השענש חמ ם תוהו ח ,חות 9 ב ת כ מ

 ,שדקמבש םיסנ הרשעמ דחאכ ק"פל ב"נקת תגנש זומת

 .ךרבתי ומש לדגלו םמורל םיברב םסרפל ןתיגו

 ןאר רשא םירבדה לכל םכבבל אנ ומיש ! ל א ר שי יג ב ונגיח א

 וןימחרב ימש ת"ישה סָאװ םימסרופמו םילגנ םיסנו םסרופמו לודג סנ ןיא ,םכיניע

 םוי ןמ .אהרטסוא ק"ק הֹּפ תאזה ריעב ןהָאטיג זניא טימ טָאה םיבורמה וידסחו

 שמח תנש ,שדחל יעיבשה םוי דע הלילה םדוק תועש המכ זומת שדחל השמח

 סָאװ שממ הלגנ סנ ןייא ױזַא ןירהָאוװיג 'טרעהעג ןיא ק"פל םיתשו םישמחו תואמ
 םיאלמ ןילָאק תואמ המכו המכ ריעה ךותּב ןילַאפיג זיא סע .עבטה ךרדל ץוח זיא

 ליפהל הלועּפ רהיא ןזיא רעדניזַאב עכילטיא סָאװ םילודגה סעטַאמַארַאה ןיפ רעװליּפ

 יוןקסָאמ לש ליחה ישארמ עמשנה יפל םגו םינטק ןילָאק ןופ ץוח םינינבו תומוח

 ,טַאשיג טשינ טָאה להק לוש ןייק ןוא סעבמָאב כ"ג ןיפרָאװיג ןיבָאה אייז זַא רעט

 חונמה לש תסנכה תיב לתוכ לצא דמעש ,ה"ועב ןירָאװיג גרהנ זיא דחא שיא רָאנ

 םישנ תרזע תלד לע ןעגיולפעג זיא ענייז ּפָאק יד ןיא .ל"ז לאומש 'מ םסרופמה

 הפד השודקה הלודגה תסנכה תיבבו .ל"ז אפזוי 'מ םסרופמה דיגנה נ"כהיב לש

 םיַשנ תרזעבו הרזעבו תסנכ תיבה לכב ףטו םישנו םישנא ןהעוויג האלמ. זיא

 סעטַאמַארַאה ערעייז טימ ןעוװעג ןווכמ ןיבָאה רעטיװקסָאמה ליחו .תוילעה לכבו

 ןיבָאה סָאװ ןילהאק יד ןיא .ןילוּפ ליחל רצבמ םוקמ אוהש ורמא יכ נ"כהיבל

 ןמ ולפנש ןילהָאק המכו המכ ץוח .טַאשעג טינ ךיוא ןיבָאה לתוכל ןיּפָארטעג

 ןהעוויג זיא םיסינ המכ דועו .ךיז ןעדניצעגנָא טינ טָאה להאק םוש ןייק ןיא דצה

 תא עודי זיא סע ןיא .לכ יניעל ןהעוויג זיא הלגנ ױזַא טינ סָאװ ולאה םימיב

 טינ ןעמ ןהאק 'וכו ויד םימיה לכ ולא לודגה ודסחב ומש ת"ישה ֹונמע השע רשא

 ןעװעג ליצמ ומש ת"ישה טָאװ ןומת שדחל יעיבשה םויב טרפב .ןביירשרעד 'וצ

 ללשל ריעה ישנא ןינעז המחלמה םוקמב םהיסומינ יפל יכ ,הריחב ילעבמ זניא

 יעיבשה םוי לע רעטיװקסָאמה ליח איינ ןרהָאוויג טגײליגּפָא זיא סע םג הזיבלו

 םלוע לת ןייא טָאטש איד ןכַאמ איצ ןיירַא טָאטש ןיא םערוטש ןעייג ןילָאז אייז זַא

 ןכומ ןהעוויג ןייש ןענעז םיארונו םילודג סעבמָאב םירשע םגו לכל עודי זיא סָאד

 ןהעוויג ליצמ זניא טָאה םיבורמה וידסחבו וימחרב ת"ישהו המכשהכ ריעהל ליפהל

 בותכ ושדק ירבדבו .רשגה לע הגרהנש תחא השא קר שיא ונתאמ דקפנ אלו

 .עיפַארגָאטרָא רעטרעדנעעגיטשינ טימ (*



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ומצעל עגונ סָאװ ה"בקה לש ויתואלפנ ןעמ טניימ סָאד ויתואלפנל השע רכז רמאל
 ןירָאװ םלוע ןורכזל יאדווב סָאד זיא לארשיל תואלפנו םיסינ טיט רע ןעוו זיא
 יאדווב זיא ןכב .גיבייא םיסינ ענייז ןענהַאמרעד וצ טינ ןיסעגרַאפ לארשי ינב רימ
 םיארונה םילודגה םיסינה ריכהלו ובבל ררועל לארשי שיא לכ לע בֹוח ןייא
 ריעב םיבורמה ותונמחרבו ודסחב לודגה ומש ת"ישה ונמע השע רשא םיאלפנהו
 םידסחו םיארונהו םילודגה םיסינל לודג ןורכז ןייא ןיכַאמ לָאז עמ ןיא תאזה
 הארנ אלו עמשנ אלש ןהעוויג דסח למוג זניא טימ טָאה סָאװ ת"ישה תונמחרו
 טרעװ ה"בקה לש ומשש עדונ הזו םינש תואמ המכו המכמ הזכ שממ הלגנ סנ
 ןיכַאמ לארשי רימ ןעו זַא תו מ ל וע ה ל כב ש ד ק ת מו ל ד ג ת מ
 ,ומשל םידומ ןענעז ןיא ונמע השעש םיסינל ןורכז ןייא

 לכ לע ןורחא רודל ןורכז תושעל ללהלו תודוהל םיבייח ונחנא ך כ י 9 ל

 הלאה םימיה תויהל תאזה ריעב םירדה לכו וניערז ערזו וניערז ונירחא םיאבה

 יִשאֹר יפולא דובכ הדעו םירשי דוסב הלבק תאזו .הנשו הנש לכב םישענו םירכזנ
 יפולאו ןטק שטירזמו ערוג ינסַארק להק ףולאו תוליהקה ידיצ ינש הליהקה יגיהנמ

 ג"המה ברה דובכ םשארבו הרות ידמול יפולאו זיולקב ץ"בעי יבשוי םינברה

 עבוק לָאז עמ זַא ונתליהק הּפד צ"מו םירשימ דיגמ יבצ רשא ר"רהומ םסריפמה

 ורכזל שדחל יעיבשה םויו זומת שדחל ישש םוי םימי ינשה תויהל םלוע קוחל ןייז

 ינבו ונינב ינזאב רפסל תאזה ריעב םירדה לכמו וניערז יפמו וניפמ ושומי אלו םלוע

 םייקל םגו ולאה םימיב הנשו הנש לכב םיסינה דימת ןינהָאמרעד יצ ןיא ונינב

 היכבבו לודג לוקב םינונחת וליפהו לארשי ינב ֹוקעז רשא םתקעז ירבד ונילע-

 זא יעיבשה םוי רקוב דע הלילה םדוק שדחל השמח ןמ ףטו םישנו םישנא הבר
 טינ ןעמ לָאז המכשהב תויונחה לכ ןרעוו רגסנ להָאז זומת שדוחל יששה םייב

 םוש ןייק ןיא םילהת ירפס השמח לכ תויסנכ יתב לכב ורמגי רשא דע ןעניפע

 עמ ןיא םיעובקה תויסנכ יתבב קר ,קיתוװב וליפא םוי ותואב ןייז טינ להָאז ןינמ
 רענייק רָאט הלודג החנמ וללּפתיש רחא דע שדחל יששה םֹויב תינעתב ןייז לָאז

 הנש י"חמ תוחּפ וא תצק הלוח אוהש ימו תקינימו תרבועמ ץוח ןייז םעוט טינ

 םוי לש ריש רחאו ובל תבדנ יפכ הקדצל ןתיל תינעתה ןמ ומצע תא תודפל לוכי

 לָאז זומת שדחל יעיבשה םויב ותרחמלו 'וכו עמשי יכ יתבהא לטיּפַאק ורמאי

 לָאז עמ ןיא םירוּפ תודועסכ תוחועס ןיכַאמ לָאז עמ החמשלו ןוששל ןרעוו עבקנ

 ןליפא תינעתב ןייז רוסא לָאז עמ ןיא ןונחת ורמאי אלו תבש ידגב ןייז שבול

 לכ לעו וניערז לעו ונילע ונלבק ז"כ .םינויבאל תונתמ ןקיש לָאז עמ ןיא טיײיצרָאי

 לכב הזה רדסמ ןייז רדג ץרוּפ טינ רָאט רענייק ןיא תאזה ריעב ונילֲא םיולנה

 .תרחא ריעב ותריד עבקי וליפא וא הּפ היהיש ימ ןה ולאה םימיב הנשו הנש
 טימ רעטייו לָאז רקח ןיאו ףוס ןיא רשא םילודגהו םיבורמה וימחרב ת"ישה

 תשרפ לכב תוער תוריזג לכמ ונליצהל תואלפנו םיסינ ןהָאט לארשי ללכ םעו זניא

 ארקנג 'ה םש יכ ץראה ימע לכ תעד ןעמל תויולג וינפל וניכרצ ויהי .רוביעה

 םיאבה ירבד הכ .וניארק םויב ונרזעי ךלמ לארשי יהולא 'ה לכה ורמאיו ונילע

 .ק"פל גענ'ק'ת זומת שדחישאר 'ג םוי םויה .ךרבתי ומש דובכל םותחה לע

 ױעהָאדטסָא עקיטלָאמעד יד ןופ תומיתח 58 ןַארַאפ ןענייז חליגמ רעד רעטנוא

 ,להקה-ישאר ןוא םיסנרּפ ,םינבר
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 ןַאמטכער םהרבא

 ד

 -לָאג ןוא ענרעבליז ןקיטנַא ענעטלעז טגָאמרַאפ טָאה "לוש סא"שרהמ ,

 ,לג"דא ןּפמָאל-הכונח ,רעטכיילגנעה ,םיציצ ,םידי ,םירתכ :השודק ישימשת ענעד

 -ַאב לוש יד (1649--1648) ט"תו ח"ת ןרָאי יִד ןיא ןבָאה ןקַאזָאק-יקצינלעמכ יד

 יד ןופ .םיצפח ענעטלע} יד ןופ לייט ןטסערג םעד ןעמונעגוצ ןוא טעװעבַאר

 "יורג רעד ןיא ןרָאױעג ןצלָאמשעצ ךסַא ךָאנרעד ןענייז ןקיטנַא ענעבילבעגרעביא

 ! ,(1809) ט"סקת רָאי ןופ הפרש רעס

 ןענַאטשעג זיא לוש ןופ *שילָאּפ; ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ יאדכ ךיוא זיא סע

 טגעלפ ןיד-תיב ןכלעוו ןיא ,רעמלַא רעכיוה ,רעלָאמש ַאזַא זיא סָאד -- "ענוק, ַא

 ןיירַא טנעקעג טָאה "ענוקפ רעד ןיא ."ענוק ןיא ןלעטש, וצ ןקידניז ַא ןטּפשמרַאפ

 ןיא ,טנעה עטזָאלעגּפָארַא טימ ,קידנעייטש רָאנ ךיוא סָאד ןוא ,שטנעמ ןייא זיולב

 טנעקעג טָאה'מ ןכלעוו ךרוד גנונעפע ןַא ןעוועג זיא ןביוא "ענוק, ןופ לריט םעד

 ןעוו זַא ,ןפָארטעג ןטלעז טשינ ךיוא טָאה'סו ,ןטּפשמרַאפ םענופ םינּפ סָאד ןעזנָא

 ,הבנג :װ ,אטח ןברַאה רָאג ַא רַאפ ענוק ןיא ןענַאטשעג זיא רעטקידלושרַאפ רעד

 ןכָאנ זַא ,ןלױפַאב ןיד-תיב טָאה --| ,לג"דא שיא-תשא ןַא טימ טּפַאכעג ,הריסמ

 ןוא "ענוק, יד ןייגייברַאפ ,לוש יד ןזָאלרַאפ ייז תעב ,םיללּפתמ יד ןלָאז ןענוװַאד

 ,ןירַא םינּפ ןיא ןטקידניזרַאפ םעד ןעיײּפשנײרַא --- לריט ןיא גנונעפע רעד ךרוד

 .ןייז רעסערג ךָאנ לָאז ןויזב רעד ידכ

 ןסָאלשרַאפ ,ריט ענרעזייא עוויסַאמ ַא ןעוועג זיא *שילָאּפ , ןופ ליד ןפיוא

 -עג ּפערט ענרענייטש ןבָאה ריט רעד רעטנוא .סָאלש םענעשעמ ןסיורג ַא טימ

 זיא תוישעמ עכעלרעדנווװ ךס ַא .ןלייה עשידרערעטנוא עפיט עכעלטע וצ טריפ
 ןריפ סָאװ ,לוש רעד רעטנוא ןופ ןלייה יד ןגעו ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא

 ןדִיי עקינייא !טייוו ןליימ ןוא ןליימו ףיוא ךיז ןעיצ ןוא ןעגנוטכיר עכעלטע ןיא

 ןלייה יד ךרוד ןעגנַאגעגטימ ןענייז ןיילַא ייז זַא ,טרעכיזרַאפ וליפַא זדנוא ןבָאה

 ענייא זַא ,הרוסמ ַא םורַא טייג סע .ןעגנַאגרעד טשינ ףוס ןייק וצ ןוא גנַאל-ןהעש

 ,םילשורי וצ זיב טריפ ןלייה יד ןופ

 ה

 וצ ןעמוקעג זיא ןוא (1632) ב"צש רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא א"שרהמ רעד

 "עג רבק םעד טימ ךיז ןבָאה ןדִיי רערטסָא יד .תורבקה-תיב ןטלַא ןפיוא הרובק

 :הבצמ ןייז ןופ חסונ רעד זיא סָאד טָא ,ןטלַאהעג קילייה םיא ןוא טסיורג
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 הּפ

 ,עיא ףסאנו זנגנ

 ,אכלמד אגת ,שודק

 ,רודה תפומ ,רגנ רבו רגנ אוה

 גלפומה ברה ,רוהטה ףינצה

 ועמשו ,האריבו הונעב המכחב

 האובמי דע שמזע חרזממ אצי

 ןרוביחב לארעי ימכח לכ ריאה

 ןלּופלּפב שדזחזע לודגה

 שוריפ ,ארמג לע ותפירחבו

 (* ה"ומ ה"פ י"נ ןואגה -- תופסותו יישר

 הדוהי ר"רוהמב ,רזעילא לאומש

 הבישיב שקבתנו .ה"הללצז יולה

 הקישפ תתימב תמו הלעמ לש

 ותחונמ התיהו המימזעה הלעו

 םויב ףסאנו ,החונמ-יאצומב דובכ

 הלסכ שדוחל םימי השמח ,א

 .'היביצ'נ'ת ,ק"פל ,ב"צש תנשב

 ןטלָאּפשעצ זיא יז ןעלשירק וצ ןביוהעגנָא הבצמ יד ךיז טָאה ןרָאי יד טימ

 ןבָאה -- ,ןלַאפעצ ןצנַאגניא לָאז יז זַא ,רַאפעג ַא טָארדעג טָאה'ס ןוא ןרָאװעג

 הבצמ עיינ עסיורג ַא טלעטשעגפױרַא (1851) א"ירת רָאי ןיא להקה-ישאר יד

 ןופ ןוא (רטירפ יוװ) חסונ ןטלַא םעד טייז ןייא ןופ טצירקעגסיוא ןוא טינַארג ןופ

 :הפסוה יד-טָא ןבעגעגוצ טייז רערעדנַא רעד

 +חניּפ ןבא

 שדחמ םקוהו ןכוה

 אשידק הרבחה י*ע

 אשידק הלהק ,טנתליהק הפד

 ן"ית תנש זמת ויו 'א םוי
 ף"לא דיוי שייר

 הרות-תוא

 תראפתלו דובכל

 וניברו ונרומ ונפולא

 ,םינתאגה ןואג ,םינברה בר

 ,עההקו ,לארשי רוא

 .ברה ינברו ונרומ רודה ראּפ ריאי ורנ (*

69 



 ןַאמטכער םהרבא

 ,רוהטהו שודקה ומש

 ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלה

 םלוע דוסי קידצ

 ,ה"ללקוצז אייששרהמ ונבר

 יי

 עכלעוו ףיוא ,םירבק יירד ךיז ןעניפעג .רבק סא"שרהמ םענופ טייוו טשינ

 ןוא (1741) א"קת רָאי ןופ ןענייז ייז ןופ ייווצ .תובצמ ענייש רעייז יירד ןעייטש'ס

 סא'שרהמ םענופ םירבק סָאד ןענייז הרוסמ רעד טיול .(1742) ב"קת ןופ ענייא

 ,ןדייז-רעטלע רעייז ןופ טייוו טשינ הרובק וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ךעלקינייא

 -יורג רעד ךיוא הבישי-שאר ןוא בר ןעוועג טייצ עצרוק ַא זיא הָארטסָא ןיא

 עברא; ףיוא (ח"ב) "שדח תיב; ןופ רבחמ ,סיקריס לאוי יבר קסוּפ ןוא ןואג רעס

 -ושתו תולאש לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןוא דומלת ףיוא "ח"בה תוהגה; ןופ ;"םירוט

 ץנייז ףיוא טגָאזעג ןבָאה לָאז רע סָאװ ,לטרעוו ַא םורַא טייג םיא ןופ .תוב

 ףענרעל טיִמ ןבעגעגּפָא קיגיײװ ךיז הנותח רעייז ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,םידימלת

 ַא ןביג ייז דלַאביװ ,םידימלת עניימ; :ױזַא טגָאזעג ח"ב רעד טָאה ייז ףיוא

 .!הרות רעד טג ַא ייז ןביג ,בייוו רעד הבותכ

 רעהָארטסָא סָאד טָאה ,(1641) א"ת רָאי םעניא ח"ב םענופ הריטּפ רעד ךָאנ

 קסּפ רעטסערג רעד ,םלוע ןואג רעד ,םעדייא ןייז ןעמונעגרעביא תונברה-אסכ

 רעשידמול רעד ןיא טמירַאב ,ל"גס יולה לאומש ןב דוד יבר ,*םינורחא, יד ןופ

 ןוא "ךורע ןחלוש, ןופ םיניד עלַא ףיוא (ז"ט) "בהז-ירוט, רוביח ןייז טימ טלעוו

 | ."םירוט עבראג

 -"נזיוט טעדרָאמעגסיוא ןבָאה ןקַאזָאק סיקצינלעמכ ןעוו ,(1648) ח"ת רָאי ןיא

 ענייז טימ ןעמַאזוצ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג ז"ט םעד זיא ,הָארטסָא ןיא ןדִיי רעט

 עקרַאטש ַא ךיז םורַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לטעטש ןיילק ַא ,קילָא ןייק תיב-ינב

 -לעמכ ןבָאה הליחתכל ,ןטַאמרַאה עקיטייצרַאפ עטלַא עטרעיומעגנייא טימ גנוטסעפ
 רעטעּפש ,גנוטסעפ רעקילָא רעד וצ טנעָאנ ןעמוקוצוצ טַאהעג ארומ תולייח סיקצינ

 יעמערוטש וצ ווורּפ ַא טכַאמעג ןקַאזָאק יד ןבָאה ,(1649) ט"ת רָאי ןיא ,רעבָא
 יד ןסישַאב וצ ןביוהעגנָא ןוא קילָא וצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה ייז .גנוטסעפ יד

 ןעוועג זיא סָאװ ,לוש רעייז ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה קילָא ןופ ןדִיי יד .טָאטש

 רעד .םיתינעת טכירעגּפָא ןוא ןעוועג ללּפתמ טרָאד ןוא ,גנוטסעפ ַא יו טיובעג
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 ןדִי רעקילָא יד טימ ןעמַאזצ ןענופעג ךיז טָאה ,שולח ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ז"ט

 טנעקעג טשינ שממ ךיז רע טַאה םיתינעת ןוא תוללי ,תוליפת יד ןופ .לוש ןיא

 רע טָאה טייקדימ ןופ רעטשלחרַאפ ַא זַא ,טלייצרעד טרעוװ .סיפ יד ףיוא ןטלַאה

 זַא ,םיא ךיז טמולח .טלמירדעגנייא דלַאב ןוא דומע ןפיוא ּפָאק ןייז טרַאּפשעגנָא

 --ט"י ,'ב םיכלמ ןופ קוטּפ םעד תוקיתמ סיורג טימ טגָאז רעצימיא יו טרעה רע

 לע ךיא ןוא -- ידבע דוד ןעמלו ינעמל העיׂשוהל תאזה ריעה לֹא יתונגו, 4

 ןיימ ןופ ןוא ןגעװו טעניימ ןופ ןפלעה וצ ריא ,טָאטש עקיזָאד יד ןעמערישַאב

 וצ ללּפתמ ןעמעלַא ןסייהעג ןוא טּפַאכעגפיױא ךיז רע טָאה ."ןגעו סדוד טכענק

 העושי יד -- טגָאזעג רע טָאה -- לייוו, ,תוללי ןוא תויכב רעמ טימ ךָאנ ןייז

 ןבָאה ןטַאמרַאה עטרעװַאשזרַאפ עטלַא יד .ןעשעג עקַאט זיא סנ ַא ןוא ,?טנעָאנ זיא

 טָאטש יד ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענייז םיחצור סעדנַאב יד ,ןסיש וצ ןביוהעגנָא םיצולּפ
 .ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא קילָא

 יד סָאװ ,"תוחילסא עלעיצעּפס ןעועג רבחמ ז"ט רעד טָאה סנ םעד רכזל

 ןעז) ןויס ו"כ ,סנ םענופ גָאט םעניא רָאי סעדעי טגָאזעג ןבָאה ןדַיי רעקילָא

 ,(184 טייז

 ר

 ןופ םירבחמ ,הארוה-ירומ עטמירַאב ,םילודג םינואג ערעדנַא רעקילדנעצ

 ןיא תונברה רתכב ןעוװעג שמשמ ןטיײצ ענעדײשרַאפ ןיא ןבָאה ,הכלה ירפס

 ;ןרָאװעג טלייצרעד ןיא ןבירשעג ךס ַא זיא םירפס ערעייז ןוא ייז ןגעוו (*.הָארטסָא

 -גּוװ םעד ,הָארטסָא דילי םעד ןענָאמרעד טשינ ןוא ןייגייברַאפ טשינ רעבָא ןעקיכ

 קיתו דימלת רעד ,םיהלא אריו דיסח םעד ,וינע ןסיורג םעד ,קידצ ןכעלרעד

 וא בר ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיא סָאװ ,ףסוי בקעי יבר :דיגמ רעשטירזעמ םענופ

 -ַאב םעד ןעוועג רבחמ טָאה רע .טָאטשטרובעג ןייז ,הָארטסָא ןיא םירשמ דיגמ

 ,םירוביח עקיטכיו ערעדנַא ךיוא ןוא םיליהת ףיוא ,"י"ביי יבר; רפס ןסמיר

 זיא ןוא ךעלטיּפַאק 53 ףיוא רָאנ טכַאמעג םיליהת ףיוא רוביח םעד רע טָאה בגא

 -עג הָארטסָא ןיא ךיז טָאה סנטצעל זיב .רָאי 53 ןופ רעטלע ןיא ןרָאװעג רטפנ

 ןייז ךיוא .?שרדמיתיב סי"ביי ברק ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,שרדמ-תיב ןייז ןענופ

 ןיא םירשמ דיגמ ןוא הארוה הרומ ןעוװעג זיא סָאװ ,בייל הדוהי יבר רעטָאפ
 חוקדיצ ,תודמול ןייז טימ םסרופמ ַא ןעוועג זיא ,ןוז ןייז רַאפ ןרָאי ךס ַא הָארטסָא

 יציירד ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעטָאפ ןייז וצ זיב זַא ,ןגָאז טגעלפ י"ביי בר .תידיסח ןוא
 .שדוקהיחור ילעב םינבר תורוד

 יצרַאֿפ ןבָאה םיליכשמ ."הרותי'תוא, פורעג טָאטש יד ןדיי ןבָאה טסיזמוא טינ (*

 ."הרותיסיוא, :טגָאזעג ןוא טריזַארפ
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 ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,תוישעמ עכעלרעדנווװ טלייצרעד ןרעוו ןי"ביי יבר ןגעוו
 ךיא לעװ .תודיסח ןטײרּפשרַאפ ןיא ךרד ןייז ןוא הארוה-הרומ סלַא תוגהנתה ןייז
 -תריסמ ןייז רעטנוא ןכיירטש סָאװ ,ןדָאזיּפע עניילק ייווצ זיולב ןענעכייצרַאפ ָאד
 רערעדנַא רעד ןופ תופיקת ןייז ןוא טייז ןייא ןופ תוונע ןייז ,הווצמ-רבד ַא וצ שפנ
 ,טייז

 י"ביי יבר זיא ,העיקש רעד וצ טנעָאנ ,חסּפ -ברע רַאפ גָאט ַא ,לָאמנײא
 ןטײרגוצנָא ןוא ןּפעשוצנָא ןײלַא ידכ ,טנַאה ןיא גורק ןסיורג ַא טימ ןעגנַאגעג
 ןעוװעג זיא םענורב רעד .תוצמ ןקַאב וצ ,חסּפיברע ןגרָאמ ףיוא ?ונלש-םימ;
 ןעוועג זיא עטָאלב יד ןוא ןעגנַאגעצ ןעוועג ןיוש ןענייז ןעיינש יד ,טָאטש ןרעסיוא
 רעטכידעג רעד ןיא טזײרּפשעג ףסוי בקעי יבר טָאה .ינק יד וצ זיב שממ ,ףיט
 ןטימ ןיא ,לסקַא ןפיוא גורק םעד ןגָארטעג קיטכיזרָאפ ןוא םענורב םוצ עטָאלב

 ירד טימ טנַאּפשעג עטערַאק ַא ןיא טָאטש ןופ ריבג רעד ןרָאפעגנָא זיא געוו
 םעד ןעזרעד טָאה רע ןעוו ."ונלש-םימ, ךָאנ ןרָאפעג זיא ריבג רעד ךיוא .דרעפ
 ןיא ךיז וצ םיא ןטעברַאפ ןוא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ,ןענַאּפש ןייביי 'ר בר
 ריבג םעד יביי 'ר בר רעד טָאה .םענורב םוצ ןרָאפ םענייניא ייז ןלעװ ,עטערַאק
 ,דובכ םענופ ּפָא ךיז טגָאז רע סָאװ טקידלושטנַא םיא רַאפ קרַאטש ךיז ,טקנַאדעג
 ידע ;טרטפטנערַאּפ ךיז םינּפ טציוװשרַאפ ןייז ףיוא לכיימש ןקיטכיל ַא טימ ןוא

 ,רָאי ןיא לָאמ ןייא זיולב ךיא בָאה "ונלש-םימ, ןטיירגוצנָא ןופ הווצמ עסיורג
 ,"ידואמ לכבו יפוג לכב ןייז םייקמ יז ךיא ליוו

 .ןַאמסוז עלעבַא 'ר ןעװעג זיא הָארטסָא ןופ םיריבג עטסערג יד ןופ רענייא

 ,הנומאב רוביצ יכרצב קסוע ןַא ,םכח-דימלת ַא ,םימשיארי ַא ,דָיי רעמורפ ַא

 תואצוה ענייז ףיוא ןײלַא ןוא ,םימכח-ידימלת ריקומ ַא ,הקדצ-לעב רעסיורג ַא

 -תיב ס"יביי יבר ןיא עלעבַא 'ר טָאה טנװַאדעג .הבישי ַא ןטלַאהעגפיוא רע טָאה

 ,י"ביי יבר ארתאד ארמ םעד ןבעל טנַאוװ-חרזמ ןיא ןעוועג זיא טָאטש ןייז .שרדמ

 רעביא הנוממ ןעוװועג זיא סָאװ ,רענייז תרשמ רעשַיױג רעד זַא ,טריסַאּפ טָאה

 ןעוו ,רָאיַאק ןענַאטשעגפיוא ,תבש םוא ,לָאמנייא זיא ,דרעפ יד טימ לַאטש רעד

 טריפעגסיורַא טסימ סָאד ןוא לַאטש יד טקיניירעגסיױא ,ןפָאלשעג ךָאנ ןענייז עלַא

 ןגרָאמ ףיױא רע טָאה ,ןרָאװעג רָאװעג ןופרעד י"ביי יבר זיא .טָאטש ןרעסיוא

 .ןעלעבַא 'ר וצ ןעמוקעג עדייב ןענייז ייז ןוא שמשמ ןייז ךיז טימ ןעמונעג ,קיטנוז

 רעטכייל ענרעבליז יד ןעמונעגּפָארַא ,שיט ןסיורג םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא י"ביי 'ר

 .ןעוװעג תבש ללחמ ךייא בילוצ טָאה תרשמ רעייא; :די רחאלכ ןָאטעג-גָאז ַא ןוא

 לוליח רַאפ סנק םעד ןלָאצַאב טלָאז ריא זַא ,ןוכשמ ַא יו רעטכייל יד ךיא םענ

 רעטכייל יד טימ ןוא --- "ןענסנק טנייה ךָאנ ךייא טעװ ןיד-תיב רעד סָאװ ,תבש

 -עג ךיז ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא עלעבַא 'ר .ןײגסױרַא טזָאלעג ךיז טנעה יד ןיא

 רעד -- ןטעבעג ךיז רע טָאה -- יבר; :רעטכייל יד ןעמענוצוצ טשינ ןטעב

 ןלָאצַאב ןפרַאד לעוו'כ ביוא .ןסיוו ןיימ ןָא ,ומצע תעד לע ןָאטעג סָאד טָאה תרשמ
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 -רַאפ יבַא ,ןסייה טעװ ריא לפיוו ךיילג טציא ךייא ןבעג וצ הצורמ ךיא זיב ,סנק

 תונשקע טימ ןוא ןבעגעגכָאנ טשינ ףסוי בקעי יבר רעבָא טָאה ."טשינ ךימ טמעש

 להק ידכ ,לכ יניעל איסהרפב ןגָארט רעטכייל יד לעוו'כ !אברדא, :טרעפטנעעג

 טשינ םענייק .ךעמ זיא תבש-לוליח ןַארַאפ זיא'ס ּוװ טרָאד זַא ,ןסיוו ןוא ןעז לָאז

 .*עלעבַא 'ה ריבג םעד טשינ וליּפַא ,םינּפ אשונ

 ,תוכוס דעומה-לוח ,הָארטסָא ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא (י"ביי) ףסוי בקעי יבר

 -תיב ןטלַא ןפיוא הבצמ ןייז ןופ חסונ רעד זיא סָאד ןוא (1791) א"נקת רָאי ןיא

 : תורבקה

  דיגמה ברהב ףסוי בקעי ה"ומ דיגמה ברה ויפ

 קידצ הרומו םירשימ דיגמ ביל אדוהי ר"רוהמ

 תוכוס מ"הוחה *ד7 םוי רטפנ ,אהרטסוא הפד

 | ""היביצינ'ת ,ק"פל א"נקת תנש

 בעװ רעד .םידוהיה ררוצ ַא חלג ַא ןעוועג הארטסָא ןיא זיא י"ביי 'ר ןמזב

 'ר תעב זיא .רעטסיולק ןייז ןופ טייוו טשינ ןגעלעג זיא םלוע-תיב ןשידִיי םוצ

 .רעקעלג-רעטסיולק עלַא ןיא ןעגנילק וצ ןליופַאב חלג רעד טָאה היוול סי"ביי

 ,טלייצרעד טרעוו .ןדִַיי יד ןענערעצרעד רע טעװ טימרעד זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 יבר ךיז טָאה ,רעטסיולק םוצ טרעטנעענרעד ךיז זבָאה הטימה-יאשונ יד ןעוו זַא

 רנבעתת בעתו ונצקשת ץקש; :קוסּפ םעד טגָאזעג ןוא טצעזעגפיוא םיצולּפ י"ביי

 -ניז וצ ךעלעמַאּפ ןביױהעגנָא רעטסיולק רעד טָאה .(26 'ז םירבד) "אוה םרח יכ

 "ביי 'ר ךיז טָאה טלָאמעד .ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא ןצנַאגניא זיא רע זיב ,ןעק

 -ייא ןייז וצ ןעוועג הוולמ םיא טָאה'מ ןוא הטימ רעד ףיוא טגיילעגקעװַא קירצ

 .ור רעקיב

 .תודיסח ןופ טייוו ןעוועג ,םידמול ןופ טָאטש ַא

 י"ביי יבר טייקכעלנעזרעּפ רעקיטכיל רעסיורג רעד ןופ רעבָא העּפשה רעד בילוצ

 ןיא ךיוא ןטײרּפשוצסיױא ךיז ןוא ןעלצרָאװוצניײא ןביוהעגנָא ךיז תודיסח טָאה

 םעד ,רעצערָאק סחנּפ יבר ךיוא טַאהעג טָאה םעד ןיא קלח ןסיורג ַא ,הָארטסָא

 'ר ןופ טייצ רעד ןיא ךיז טָאה סחנּפ יבר .דימלת ַא ןוא רבח ַא סבוט-םשילעג

 ןוא ,זיולק ענעגייא ןַא ךיז רַאפ טיובעגסיוא ,הָארטסָא ןיא טצעזַאב טַאהעג י"ביי

 יז ןופ העּפשה יד .םידימלת ןוא םידיסח לָאצ עסיורג ַא ךיז וצ ןגיוצעגוצ דלַאב

 "עג זיא הארטסא יװ טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס ןוא סיורג ןעוועג זיא עדייב

 ,תודיסח ןופ רעטנעצ רעסיורג ַא ןרָאװ

 ַא ,הָארטסָא זיא ןי"ביי בר זיב
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 ט

 טכעלטע ךיז טָאה ט"שעב רעד זַא ,סיוא טמוק םירוקמ עשידיסח יד טיול

 תארטסא ןיא .ןזיװַאב טשינ סָאד טָאה ןוא הארטסא ןייק ןעמוק וצ ןבילקעג לָאמ

 "טשילעב רעד זַא ,רָאלק טרעוו'ס רעכלעוו טול ,השעמ ַא םורַא טייג רעבָא אפוג

 -ָאהָארד לקיציא 'ר בילוצ רע זיא ןעמוקעג ןוא ,הארטסא ןיא ןעוועג ַאי זיא בוט

 | .רעשטיב

 ךָאנ זיב ןרָאי ערעגניי ענייז ןיא זיא לקיציא יבר זַא :טלייצרעד הרוטמ יד

 ,תודיסח טפמעקַאב קרַאטש דגנתמ ַא יוװ ןוא ,דגנתמ ַא ןעוועג ,רענייז הנותח רעד

 ט"שעב רעד .הנומאב 'ה תא דבוע ַא ןוא גלפומ ןדמל ַא ןעוועג זיא לקיציא 'ר

 רע זיא ,תודימ ןיא ןוא הרות ןיא תולדג ןייז ןגעו טרעהעגנָא ךס ַא ךיז טָאה

 יַעגנָא ןדיירסיוא ענעדישרַאפ רעטנוא ןוא הארטסא ןייק ןעמוקעגּפָארַא הקיתשב

 .טנרעל רע יװ טרעהעגוצ ךיז ןוא זיוה ןיא ןעלקיציא יבר וצ ןעמוקוצנײרַא ןביוה

 רעצנַאע ַא םיא ייב ןרָאװעג זיא ט"שעב רעד ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 ןעלקיציא 'ר טייצ וצ טייצ ןופ וליפַא טגעלפ ןוא ,רענעגייא ןַא רָאג ,תיב-ןב

 | ,ןייז שמשמ

 ליטש ךיז ,ייט זָאלג ַא טגנַאלרעד ןעלקיציא יר ט"שעב רעד טָאה לָאמניײא

 יט יד טָאה רע זיב דובכה-תארי טימ טרַאװעג ,לקניוו ַא ןיא טלעטשעגקעװַא

 -עג יז ןוא זָאלג עקידייל יד ןעמונעג ,ןעגנַאגעגוצ רע זיא ןַאד .ןעקנורטעגסיוא

 םעד טלעטשענּפָא לקיציא יבר טָאה ,ןײרַא ךיק ןיא ןגָארטנײרַא קירוצ טלָאװ

 טכַארבעג רימ טסָאה ,אלימ; :ןפורעגנָא םיא וצ ךיז ןוא ןָאטעג לכיימש ַא ,ט"שעב

 םייקמ טלָאװעג וטסָאה ,םכח-דימלת ַא ןיב ךיא זַא ,טסנכער וד לייוו ,ייט זָאלג ַא

 םייקמ וטסעוו רעבָא הווצמ עכלעוו !םימכח ידימלת ןייז שמשמ ןופ הווצמ יד ןייז

 "עד ."!ןיירַא ךיק ןיא זָאלג עקידייל יד ןגָארטקירוצ טסעוו וד סָאװ םעד טימ ןייז

 "הדובעג רעד תעב; :טרעפטנעעג ,רוביד ידכ ךות ,ט"שעכ רעד םיא טָאה ףיור

 לפעל ןוא ןַאפ-רעייפ ןופ ןעגנערבקידוצ סָאד זיא רוּפיכ-םוי םוא לודג-ןהוכ םענופ

 ."הדובע; רעד ןופ לייט ַא ךיוא ןעועג םילכה-תכשל רעד ןיא תרוטק ןופ

 "טעג ןופ טכיל סיורג ַא יװ ןעזרעד םיצולּפ לקיציא 'ר טָאה הבושת רעד ןופ

 ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה ,ןגױא סט"שעב םענופ סױרַא טלַארטש השודק רעכעל

 לקיציא 'ר ןוא ,טקעלּפטנַא םיא רַאפ ט"שעב רעד טלָאמעד ךיז טָאה .ףיוא לעטש

 רענייא ןרָאװעג זיא ןוא ט"שעב םענופ םיכרד יד ןיא טפעהַאב שפנו בלב ךיז טָאה

 .שפנב הרושק ושפנו ,םידימלת עטנעָאנ רָאג ענייז ןופ

 םימשה ןמ ןעלקיציא 'ר טָאה'מ זַא ,ןָאטעג גָאז ַא לָאמ ַא טָאה ט"שעב רעד

 ןייז טימ ,רע רָאנ ,תומשנ עלַא ןופ עטסנעלק יד ,עלהמשנ עקניציּפ ַא ןבעגעג

 ןביוהרעד ןוא טכַאמעג סיורג סנייז עלהמשנ עקניניילק סָאד טָאה ,תוקדצ סיורג

 ,םינוילעה תומלוע יד ןופ תוגרדמ עטסכעה יד וצ זיב
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 תבש .ךָאװ עצנַאג יד ןטסַאפ טגעלפ לקיציא יבר זַא ,ךיוא טלייצרעד'מ

 ;ןגָאז ףיורעד רע טגעלפ .ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג ךס ַא רעיז רע טָאה רעבָא

 תבש ,תבש םוא ןסע ןופ ןבָאה האנה ןענעק לָאז'כ ידכ ,ךָאװ עצנַאג יד טסַאפ ךיא,
 ."ךָאװ עצנַאג ַא ןטסַאפ ןענעק לָאז'כ ידכ ,ךס ַא קנירט ןוא ךיא סע

 ,רעדניק ןייק ןטלַאהעג טשינ ןעלקיציא יבר ייב ךיז ןבָאה הרוסמ רעד טיול

 תירב ןרַאפ רעבָא ,דניק א ןריובעג סנייז בייו סָאד טָאה רָאי סעדעי םגה

 דניק ןפיוא ןָאט:קוק ַא ,ןירָאטעּפמיק רעד וצ ןעמוקנײרַא לקיציא יבר טגפלפ

 ףניפ ןופ ךשמ ןיא םיא ייב ןענייז ױזַא .ןברָאטשעג דניק סָאד זיא ןגרָאמ ףיוא ןוא
 .רעדניק ענעריובעג-יינ ףניפ טלשװ רעד ןופ קעװַא רָאי

 -עג יז זיא ,דניק ןטסקעז ןטימ ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא בייוו ןייז ןעוו

 דניק ריא לָאז לָאמסָאד זַא ,ןייז ללּפתמ לָאז רע ןטעבעג ןוא ט"שעב םוצ ןרָאפ
 .אמייק לש ערז ַא ןייז

 םעד ןוייװ וצ טשינ טגָאזעגנָא ריא ןוא טשטנעבעג ט"שעב רעד יז טָאה

 ,תירב ןכָאנ זיב דניק סָאד ןריא ןַאמ

 ,בייוו ןייז וצ ןעמוקעגניירדַא ,וגהנמכ ,לקיציא 'ר זיא תירב ןופ גָאט םעד ברע

 ,טלָאװעג טשינ יז טָאה ,דניק סָאד ןזייוו ,לָאמעלַא יוװ ,ןסייהעג ךיז ןוא ,תדלוי רעד

 וצ םיא ןרָאװעג הצורמ טשינ יז זיא ,ןטעבעג טשינ ריא ייב ךיז טָאה רע לפיוו

 -ץעגנײרַא רעדיוו רע זיא תירב ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא .דניק ןפיוא ןָאט-קוק ַא ןזָאל

 ,דניק סָאד ןעמונעג רע טָאה .טגנַאלרעד דניק סָאד דלַאב םיא יז טָאה .ןעמוק

 גָאז ַא ייברעד ןוא ןבעגעגקירוצ ריא סע ,למינּפ ןייז ןיא טקוקעגנייא טוג ךיז

 קירוצ ןוא טלסּפעג ךיא בָאה תומשנ ערענעש ךס ַא זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז;, :ןאטעג

 ךיראמ טעװ רעד זַא ,היטבמ ריד ךיא ןיב טציא .דובכה אסכ ןרעטנוא טקישעג
 ,"ןייז םימי

 לכימ לאיחי יבר קידצ רעסיורג רעד ןסקַאװעגסױא זיא דניק םעד ןופ ןוא
 ןופ ןלייז עטסטסעפ ןוא עטסקרַאטש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,רעוועשטָאלז
 .תודיסח
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 ףיוא ןרָאװעג טיובענ זיא סָאװ לוש רעװַארימענ
 לוש רענענופעג רעטלַא ןַא ןופ תונרוח יד

 -טגרעסיוא ריא בילוצ ןעוועג טמירַאב זיא לוש עסיורג רעווָארימענ יד
 ןבָאה ןדִיי רעוװָארימענ יד .טסנוק-יוב רענעטלעז ןוא רוטקעטיכרַא רעכעלטנייוו
 .יקצָאטָאּפ ףַארג םענופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טיובעג זיא לוש יד זַא ,הרוסמב
 -רעטייוו יד-טָא ןלייצרעד ייז .טרעהעג טָאה ווָארימענ ןעמעוו וצ ,לארשי בהוא ןַא
 : השעמ עקידריווקרעמ עקיד

 טנערבעגּפָא זיא רעטסיולק רעד ןוא הפרש ַא ןעוועג ווָארימענ ןיא זיא'ס
 -לעפַאב רעכעלטסירק רעד טגָאזעגוצ ףַארג רעקיצרַאהטוג רעד טָאה ,ןרָאװעג
 .רעטסיולק םעיינ ַא ןעיובוצסיוא גנורעק

 ןסָאלשַאב רע טָאה ,טָאטש ןטימניא לגרעב ַא ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא
 ןצנַאג ַא ןעמ טָאה .רעטסיולק םעיינ םעד ןלעטשוצפיוא לגרעב םעד טָא ףיוא
 טימ סנטילש טריפעגנָא וצניהַא טָאה'מ :תונכה עקיטיינ יד טכַאמעג רעטניוו
 -עלק טעסעטעג ןבָאה םירעוּפ רעטרעדנוה ,לגיצ טימ גרעב טגיײלעגּפָא ,ץליהעג
 טסערפ יד ,ןעגנַאגעצ זיא יינש רעד ןעװ ,חסּפ ךָאנ .רעטערב טגעזעג ןוא רעצ
 טקישעג ףַארג רעד טָאה -- ןרָאװעג רעכייוו זיא דרע יד ןוא טזָאלעגכָאנ ןבָאה
 ,טנעמַאדנופ םעד ןבָארג ךיז ןלעטש וצ רעטעברַא

 -עברַא יד ןבָאה ,ןבָארג וצ ןביױהעגנָא טָאה'מ יװ ױזַא זַא ,ןעשעג זיא'ס ןוא
 "וצפיוא ,טפעלשעגסױרַא עקידעבעל םיוק ייז טָאה'מ .ןעקניז וצ ןביוהעגנָא רעט
 סָאד ןעשעג זיא'ס ןוא ,טייז רעדנַא ןַא ןופ ןבָארג ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה סנגרָאמ
 ,גָאט ןטרעפ ןפיוא ןוא ןטירד ןפיוא ךיוא ןעשעג זיא ױזַא .ןטכענ סָאװ עקיבלעז
 רעד ןגעוו טָאה'מ זַא .ןטייז ייווצ ערעדנַא יד ןופ ןבָארג טוװּורּפעג טָאה'מ ןעוו
 ,טעברַא יד ןלעטשוצּפָא ןליױפַאב רע טָאה ,ףַארג םעד טלייצרעד גנוריסַאּפ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע 'עשידיי

 זַא ,טושּפ ױזַא טשינ זיא ךַאז יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ףַארג רעגולק רעד

 ערעפיט ַא סעּפע ןייז זומ סע טרעיינ -- עקילעפוצ ןייק טשינ זיא גנוריסַאּפ יד

 ןדִיי ,וָארימענ ינקז יד ייב ןגערפוצכָאנ ךיז ןביוהעגנָא רע טָאה .וצרעד הביס

 ךיז ;סעקינָארכ עקידרעִירפ יד ןיא ןרעטשינ וצ ןוא ןכוזוצכָאנ ;ןדיי-טשינ ןוא

 םיא זיא'ס זיב -- סעטרַאקדנַאל רעוװָארימענ עטלַא יד ןרידוטש ןוא ןעלבירג

 ןעיוב טציא ליוו רע ןכלעוו ףיוא ,לגרעב םעד ףיוא זַא ,ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג

 סיקצינלעמכ סָאװ ,*עגָאגַאניס; עשידִיי ַא ןענַאטשעג לָאמַא זיא ,רעטסיולק םעד

 | ,ןטָאשרַאפ ןוא טכַאמעג בורח 1648 רָאי ןיא ןבָאה ןקַאזָאק

 ןעגנַאגַאב זיא'ס זַא ןוא טרָא קיליײה ַא זיא סָאד זַא ,ןפירגַאב ףַארג רעד טָאה

 ַא ןלעטשוצקעװַא ןבילקעג ךיז טָאה'מ סָאװ םעד טימ טכערמוא ןַא ןרָאװעג

 ןגָאלּפ ןביױהעגנָא ןסיוועג סָאד םיא טָאה .עגָאגַאניס רעשידִיי ַא רעביא רעטסיולק

 רע טָאה רעמָאט ,ארומ ַא ,ןלַאפַאב םיא זיא דחּפ ַא .ןעור טזָאלעג טשינ ןוא

 .ןעמענ המקנ םיא ןופ רַאפרעד טעװ רע ןוא טָאג ןשידִיי םעד טנרעצרעד טימרעד

 ןדִיי רעװָארימענ יד ןעוו ,תועובש גָאט ןטייווצ םעד זַא :טלייצרעד טרעוו

 טָאה -- תור-תליגמ ןענעייל ןטימ ןיא ןטלַאהעג שרדמ-תיב ןסיורג םעניא ןבָאה

 ,שדוק-ןורא ןבענ ,בר םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע .ןזיוװַאב םיצולּפ יקצָאטָאּפ ףַארג ךיז

 -ץגסיוא טָאה רע סָאװ ,םיללּפתמ יד רַאפ טלייצרעד לוק ןקידרעטיצ ַא טימ ןוא

 ןריוװשעג ןוא טנעה יד ןביוהעגפיוא השעמ-תעשב ןוא לגרעב םעד ןגעוו ןענופ

 טַאהעג טשינ רע טָאה ,רעטסיולק םעד ןעיוב וצ טכַארטרַאפ טָאה רע תעב זַא

 .עגָאגַאניס עשידִיי ַא ןעוועג לָאמַא זיא טרָאד זַא ,גנונַא ןייק

 ןוא בר םוצ םינּפ ןטימ סיוא יירד ַא ןבעגעג לָאמַאטימ ךיז טָאה ףַארג רעד

 -ידִיי רעד ,ןייז ללּפתמ לָאז רע זַא ,ןטעבעג םיא ייב ךיז ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

 יו ןוא ,תועט םענעצזעגסיורָאפ-טשינ ןייז רַאפ ןפָארטש טשינ םיא לָאז טָאג רעש

 רע טעװ .ןבעגעגוצ ףַארג רעד טָאה ,הטרח רעקיטכירפיוא ןייז ףיוא זייוװַאב ַא
 לוש עטלַא יד ּוװ ,לגרעב ןקיבלעז ןפיוא טרָאד עקַאט ןעיובוצפיוא ןדִיי יד ןפלעה

 ,ןלַאירעטַאמ-יוב עלַא יד זַא ןוא ,לוש עטרעיומעג עיינ ַא ,לָאמַא ןענַאטשעג זיא

 רעייטשוצ ,הנתמב ןדִיי יד רע טקנעש לגרעב םעד םורַא ןטרָאד ןיוש ןגיל סָאװ
 ,לוש רעיינ ַא רַאפ ןינב ַא וצ

 ערעטיול ענייז טימ םיא ףיוא טקוקעג ,טקַיורַאב ףַארג םעד טָאה בר רעד

 טשינ הלווע םוש ןייק רע זיא ןיד ןשידִיי ןטיול זַא ,טרעכיזרַאפ םיא ןוא ןגיוא

 ןטעב ןלעו ,הדע רעצנַאג ןייז טימ םענייניא ,רע זַא ןבעגעגוצ ןוא ,ןעגנַאגַאב
 ,ןייזליווו ןוא טנוזעג ןייז רַאפ טָאג

 .שודק-םוקמ סָאד טזָאלרַאפ ףַארג רעד טָאה רעטקַיורַאב ַא

 רעד וצ ןטָארטעגוצ ,תועובש ךָאנ דלַאב ,ןדַיי רעוװָארימענ יד עקַאט ןענייז

 -סיױא דרע עטעּפָאל עטשרע יד טָאה בר רעיורג רעטלַא רעד .טעברַא רעקילייה

 ךיז ןבָאה םיא ךָאנ דלַאב ."!ונייחהש, הכרב יד טכַאמעג ייברעד ןוא ןבָארגעג

 יז



 ןַאמטכער םחרבא

 דלַאב ךיז ןבָאה'ס .לגרעב סָאד ןבָארגוצמורַא ןערב סיורג טימ ןָאטעג-םענ ַא עלַא

 ןייק ןָא .לוש רעטלַא רעבורח רעד ןופ טנעוו ענעטָאשעצ יד ןוא ךַאד רעד ןזיװַאב

 םעד ףיוא ןוא .טנעמַאדנופ םוצ זיב טמַארעגּפָא תוברוח יד ןעמ טָאה לושכמ םוש

 רעיינ רעד רַאפ טנעװ עיינ ןלעטשפיורַא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה טנעמַאדנופ ןטלַא

 ,לוש

 ביוא .טעברַא יד טייג'ס יװ ןעז ןעמוק טפָא טגעלפ יקצָאטָאּפ ףַארג רעד

 .הבחרהב טקישעגוצ דלַאב רע טָאה ,טלעפעגסיוא טָאה סעּפע

 רעד .טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןעמ זיא תיבה-תכונח םוצ

 ןבָאה ייז ןוא םינתוחמ-טּפיוה יד ןשיוװצ ןעוועג ןענייז תיב-ינב ענייז טימ ףַארג

 .ןעוועג חמשמ קרַאטש ךיז

 .ןיווָאדוי המלש ןופ טינשצלָאה -- .יבצכ ץר

178 



11 

 ָאליהארנ ןיא לוש םעלערימ

 -עגנָא ןרעוו סָאװ ,ןלוש ןַארַאפ ןענייז עניַארקוא ןיא ךעלטעטש ךס ַא ןיא

 "רעד ךיוא ןרעוו'ס עכלעוו ןגעוו ,תוינקדצ ןעיורפ ןופ ןעמענ ףיוא ךיוא ןפור

 .ןשינעעשעג ןוא תוישעמ עכעלרעדנווו טלייצ

 -ַארב ןיא "לוש סעלערימ, ןגעוו השעמ ַאזַא ענייא ןלייצרעד ָאד ךיא לע

 ,ווָאליהַארב ןופ ל"גס לאיתוקי 'ר ןקז רעד טלייצרעד רימ טָאה השעמ יד ,ןוָאליה

 רבחמ ,בר רעװָאליהַארב ,ל"גס השמ םהרבא יבר קידצהו ןואגה ןופ לקינייא ןַא

 | .םישדק ףיוא *םישודק םימ, רפס ןופ

 ,ליומ ןיא ןסיב רעייז ןופ טרָאּפשעג ווָאליהַארב ןופ ןדִיי יד ןבָאה גנַאל ןרָאי

 רעשלהק רעד ןיא ןבילקעגנָא ךיז טָאה'ס זיב ,ןשָארג ַא וצ ןשָארג ַא ןבילקעג

 .לוש ַא ןעיוב ןלעטש ךיז ןענעק וצ םוכס רעקידנגינעג ַא עסַאק

 טָאה'מ .שדוקה-תדובע רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה לטעטש עצנַאג סָאד

 טגעזעג ;םייל ןטָאנקעג ;רעצעלק טּפעלשעג :ןעניב יד יװ טעברַאעג גנַאל םישדח

 רעד יװ ױזַא ןוא .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג זיא לוש ןופ ןינב רעד ןוא ,רעטערב

 .ןדִיי רעװָאליהַארב יד ןופ רעצרעה יד ןיא דיירפ יד ןסקַאװעג ךיוא זיא ױזַא ,ןינב

 ,ותלכי יפכ ןפלָאהעגטימ טָאה רעדעי ןוא טיירפעג ךיז ןבָאה טייק ןוא דניק

 רעװָאליהַארב יד ןוא ,טקידנערַאפ יװ טעמכ ןיוש ןעוועג זיא לוש יד ןעוו

 ךיז ;ןסמיזעג עטריצעגסיוא עריא ןיא ,טכַארּפ ריא ןיא טלגיּפשעג ךיז ןבָאה ןדִיי

 טמערוטעג ךיז טָאה סָאװ ,ךַאד ןקיצנַאלג םעד ףיוא ןקוקנָא טנעקעג טשינ טַאז

 -יוא סָאװ ,גרַאב ןכיוה םענופ וליפַא רעכעה ,םינינב עשיטָאטש עלַא ןופ רעכעה

 סָאװ ,סכוד םעד ןגָארטעגנָא חור רעד טָאה טייצ רענעי וצ -- ,טָאטש רעד רעס

 יּפָא ךיז ןעמוקעג :םיל רבעמ ןופ רָאג רשפא ,םיקחרמ ענייז ןופ ןעמוקעגנָא זיא

 "עגניירַא ,וָאליהַארב ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,סָאלש םענייש ןייז ןיא ןעורוצ

 ,ךלַאװ ןטכידעג ןקַייברעד םעניא טקור
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 ןַאמטכער םהרובא

 טָאה ,לארשייאנוש רענעסיברַאפ ַא ,עשורמ עשד ַא ןעוועג זיא סכוד רעד

 ןוז יד ןעוו ,טכַאנרַאפ םענעי ןיא זיא .ןגיוא ענייז רַאפ ןדִיי ןייק טזָאלעג טשינ

 טנעדלָאג עטצעל עריא ןוא ,וצ ברעמ וצ ךיז ןגיינ ןביוהעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה

 -- רעטצנעפ-לוש עיינ עסיורג יד ןיא טלגיּפשעג ןוא טקוטעג ךיז ןבָאה ןלַארטש

 עיינ יד ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא .ווָאליהַארב ןייק ןרָאפעגנָא סכוד רעזייב רעד זיא
 ךיילג טָאה רע זַא ,ןינב םענייש םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ױזַא רע זיא ,לוש

 ןופ ןכַאמ ןוא ןדִיי יד ןופ לוש יד ןעמענוצקעװַא ךיז ייב טכַאמעגּפָא טרָא ןפיוא
 ,םִיוג יד רַאפ רעטסיולק ַא ןינב ןכיוה ,ןסיורג םעד

 "יבושח יד ךיז וצ ןפור טקישעג סכוד רעד טָאה ןגרָאמפיוא דלַאב עקַאט ןוא

 םיא ןלָאז ייז זַא ,ןליופַאב תומדקה םוש ןָא ייז טָאה ןוא םשארב בר ןטימ ריעה

 טָא ןוא רע ליוו ױזַא טָא .לוש רעיינ רעד ןופ ןעלסילש יד ןבעגרעביא ןטוג טימ

 טגָאזעגּפָא .ףוס ןרעטיב ַא ןבָאה ןדִיי רעװָאליהַארב עלַא ןלעוו טינַא !ןייז זומ ױזַא

 .ןרָאװעג טשינ ןוא טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,סנייז

 טרעקעגקירוצ בר ןטימ ריעה-יבושח יד ךיז ןבָאה היוול ַא ןופ םילבא יו

 טָאה'מ .ןכָארבעצ רעצרעה סנעמעלַא טָאה הריזג ערעטיב יד .ןיירַא טָאטש ןיא

 -עגנָא יד ,םיתב-ילעב עטסנעש יד .רדסכ געט עכעלטע טרעמָאיעג ןוא טנייוועג

 לטבמ הריזג יד לָאז רע סכוד םייב ןעוועג לדתשמ ךיז ןבָאה ,םידיגנ עטסנעעז

 יז ייב ןעמענוצ טשינ ןוא ןדַיי עיירטעג ענייז ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז רע ,ןכַאמ

 טימ טיובעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,טעמ-שדקמ רעייז ,זיוה:-טעבעג עקילייה סָאד

 םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .טרַאּפשעגנײא ןבילבעג זיא סכוד רעד רעבָא .ימ ליפיוזַא

 .לוש רעד ףיוא סָאלש ַא ןעגנאהעגפיוא ןוא םיתרשמ ענייז טקישעג רע טָאה

 ַא ןוא תקדצ עתמא ןַא ,הדיגנ ַא ,יורפ עבושח ַא ןעוועג זיא ווָאליהַארב ןיא

 ךיז טימ ןעמונעגטימ עלערימ טָאה ,ןסייהעג יז טָאה עלערימ .ראות-תפי עסיורג

 םיא רַאפ טגײלעגקעװַא ,סָאלש ןיא סכוד םוצ ןעמוקעג זיא ןוא ןגעמרַאפ ץנַאג ריא

 ןטעבעג ךיז ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא ,גנוריצ ריא ןוא רעבליז ריא ,דלָאג ריא
 ןייז לטבמ ןוא ןדִַיי הדע ריא ףיוא ןוא ריא ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז רע םיא ייב

 .ענייז הריזג עברַאה יד

 -עג ןלעפעג קרַאטש םיא יז ןזיא ,טייקנייש ריא ןעזרעד טָאה סכוד רעד זַא

 ,טגָאזעג ריא וצ רע טָאה ,ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה הוואת ןייז ןוא ,ןרָאװ

 ,הריזג יד ןפורוצקירוצ דלַאב עקַאט ןוא השקב ריא ןליפרעד וצ טיירג זיא רע זַא

 ,טכַאנ עקיצנייא יד זיולב .טכַאנ יד ןפָאלש םיא טימ לָאז יז -- יאנת ןייא טימ רָאנ

 יב ןטעבעג ךיז ןוא סיפ ענייז וצ ןלַאפעג ,טגָאלקעג ,טנייוועג טָאה עלערימ

 רעד .יז ןרירַאב טשינ רָאנ יבַא -- ןגעמרַאפ ץנַאג ריא ןעמענוצ לָאז רע םיא

 רע זיא רעּפרעק ריא רַאֿפ זיולב זַא :םענייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רעבָא סכוד
 .סולשַאב ןייז ןטייב וצ הצורמ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 זיא הרירב רעדנַא ןייק ,ןיציקה לכ ולכ זַא ,ןעזרעד טָאה עלערימ ןעוו זיא

 רעבָא ,ןוצר ןייז ןליפרעד וצ טיירג זיא יז זַא ,סכוד םוצ טגָאזעג יז טָאה ,ָאטשינ
 רעבלַאה ךָאנ טשרע ריא וצ רע לָאז ןעמוק זַא :ונייהד ,יאנת ַא טימ זיולב ךיוא

 "ילרעד ַא ךיוא יװ ,ןריט-לוש ענעסָאלשרַאפ יד וצ לסילש םעד רעבָא ,טכַאנ

 ,דימו-ףכית עקַאט ,דלַאב ןבעגסױרַא רע לָאז ,לוש יד ןקידנע וצ שינעב

 -עגנָא דלַאב שינעביױלרעד יד טָאה ןוא ןעוועג םיכסמ טָאה סכוד רעד

 ןעמַאזוצ ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןבעגעג סָאד ריא ןוא לגיז ןייז טגיילעגוצ ,ןבירש

 דחוימ חילש ַא ךרוד טקישעגרעביא סָאד טָאה עלערימ .לוש ןופ לסילש ןטימ

 טָאה טָאטש עצנַאג יד ,החמשו הלהצ ווָאליהַארב ריעהו ,םיתב-ילעב-טָאטש יד וצ

 .העושי רעד טימ טיירפעג ךיז

 רעד ייב ןוא רדח ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןסָאלשרַאפ סכוד רעֶד טָאה ןעלערימ ןוא

 | ,רמוש ַא טלעטשעג ריט
 למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא יז טָאה ,ןײלַא ןבילבעג זיא עלערימ ןעוו

 ;ןטשרעביוא םייב ןטעב ךיז ןוא ןייז וצ ללּפתמ ןביױהעגנָא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא

 ,ריד ייב ךיא טעב ,ןויסנ םעד וצ טכַארבעג ךימ טסָאה וד !םלוע לש ונובר,

 .תומשנ ענייר ענייד עלַא ןופ רצוא םעניא קירוצ עניימ המשנ יד םענ ,וינעטָאג

 ןקידריװמוא םעד ךרוד ןרעװ אמט טשינ רעּפרעק ןיימ לָאז ןוא ,ךיז וצ ךימ םענ

 .  *.!טציא זיב יװ ןייר ןביילב וצ ,וינעטָאג ,רימ ףלעה .עשר

 -סיוא טָאה יז זיב ,שפנה תולכ דע רעמָאי ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא יז ןוא

 ,הרהטבו השודקב ,המשנ הרשכ ענייר ריא טכיוהעג
 ןענופעג יז רע טָאה ,ןעמוקעג ריא וצ זיא סכוד רעד ןעוו ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 ..עטיוט ַא

 רכזל ןוא ,טקידנערַאפ לוש רעייז ןכיגניא רָאג ןבָאה ןדִיי רעװָאליהַארב יד

 סעלערימ/ :ןעמָאנ ריא ףיוא ןפורעגנָא לוש יד ןעמ טָאה המשנ רעקילייה סעלערימ

 ,"לוש
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 ענכוד ןיא ""יולק טרעיולסערב םעד,

 ילעװ ענעבמעד עטלַארוא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ענבוד טָאטש יד

 רעדלעפ-האובת טימ ,ןלימ ןוא ןכיט טימ ,רעדעס-טכורפ עסיורג טימ ,(* רעד

 ,יקסרימָאבול ףַארג ,סכוד םוצ טרעהעג טָאה ץלַא סָאד .רענטרעג ןוא

 ,רע .,דנַאלשטייד ,יולסערב ןופ רחוס .ַא ,דָיי ַא טָאה סכוד ןטימ טלדנַאהעג

 ןטלַאהעג ןוא רעדעס יד ןעגנודעג ,רעדלעוו יד טקַאהעג םיא ייב טָאה ,רחוס רעד

 רעד טָאה ,םירחסמ עסיורג עקיזָאד יד בילוצ .ןכייט יד טימ ןלימ יד עדנערַא ןיא
 | .ענבוד ןיא רָאי ןופ בור סָאד טכַארברַאפ ריבג

 רע ,דנו-ענ ןייז רע לָאז סָאװ בילוצ :ןעװעג בשיימ רחוס רעד ךיז טָאה

 ןטימ ןיא זיוה ןייש א טיובעגסיוא ךיז רע טָאה .ענבוד ןיא ןעניווו ךָאד ןעק

 ןיא ןוא ,טַאהעג טשינ רע טָאה רעדניק ןייק ,בייוו ןייז טכַארבעגּפָארַא ,טָאטש

 טליטעג ,תובישח סיורג טימ ךיז רע טָאה טריפעג .בשות רענבוד ַא ןרָאװעג

 רעטיירב רעד טימ ןתוכרטצה עשלהק עלַא ףיוא ןבעגעג ,טײלעמערָא וצ הקדצ
 ןענרעל ןוא שרדמ-תיב ןיא ןציז טפָא רע טגעלפ ,ןירוא-רב ַא ןײלַא ,טנַאה
 ,ץרא:ךרד סיֹורג טימ הרות ידמול טציטשעג רע טָאה טּפיוהרעביא

 ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,שרדמ-תיב רעטלַא ןַא ןענַאטשעג זיא ענבוד ןיא
 ךעלגנערד טימ טרַאּפשעגרעטנוא ןעוועג ןיוש זיא ךַאד רעד םגה .ןלַאפנייא םייב |

 ןדיי םיבשויק ןסעזעג קינייװעניא ןענייז ךָאד ,רעכעל טימ לופ טנעװ יד ןוא

 טרָאד טָאה הרות ןופ לוק סָאד .הרות טנרעלעג ןוא םימכח ידימלת ןדִיי ,םידמול

 ,טכַאגייב ייט ןוא גָאטיײב ייס .טרעשהטגפיוא טשינ לָאמנייק

 ןבָאה רעדניק ןייק תויה :בייוו ןייז טימ ןעוועג בשיימ ךיז ריבג רעד טָאה

 תיב ַא .הרות-ידמול יד רַאֿפ שרדמ-תיב םעיינ ַא ןעיובפיוא ייז ןלעוו ,טשינ ייז
 רכז ַא יו ייז ךָאנ ןביילב לָאז סָאװ ןיא ,תראפתלו םשל ןייז לָאז סָאװ ,שרדמ
 ,הנש םירשעו האמ רחאל

 טניימ שיסור ףיוא "בוד, -- "ענבוד, ןעמָאנ רעד ןעמַאטש לָאז ,בגא ,ןענַאד ןופ (*

 .במעד א
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 ראלקלָאפ ןוא שיפַארגָאנטע עשידיי

 דלַאב עקַאט רָאנ ,גנַאל וצ ףיוא טגײלעגּפָא טשינ ןרעייז ןַאלּפ םעד ייז ןבָאה

 רעדלעװ ענעגייא ערעיײז ןופ טריפעגנָא טָאה'מ .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז

 עשידִיי ןעגנודעג ,לגיצ עקיטנַאקריפ ענייש טנערבעגסיוא ,ץליהעג עטסעב סָאד

 טינ ךַאז ןייק טָאה'מ .טעברַא רעקילייה רעד וצ טלעטשעג ךיז ןוא הכאלמ-ילעב

 זיא ןכיגניא רָאג ןוא .טנַאה רעלופ רעד טימ טעברַא רַאפ טלָאצעג ,טעװעלַאשזעג

 -כערּפ רעיינ ַא ןסקָאװעגסױא שרדמ:-תיב ןבורח-בלַאה ןטלַא ןטימ תונכש ןיא
 .שרדמ:תיב עיינ טסָאד -- ןינג רעקיט

 הקדצ טלייטעג ,הדועס עסיורג ַא טכַאמעג ריבג רעד טָאה תיבה-תכונח םיינ

 ןסיורג ַא ,רעצינש ַא טכַארבעגּפָארַא ךיוא טָאה רע .ןעוועג חמשמ קרַאטש ךיז ןוא

 שדוק-ןורא םענייש-ןטלעז ַא טקָאטעגסיױא ןוא טצינשעגסיוא טָאה סָאװ ,די-ןמוא

 ןופ טכַארבעג .םירפס רַאפ סעפַאש עטיירב עסיורג טלעטשעגניירַא טָאה'מ ןוא

 םענופ ץלַא ןוא ,תורונמ ענעשעמ עוויסַאמ ןעגנאהעגפיוא ,ןּפמָאל-ץילב דנַאלשטייד

 ,ןטסנעש םענופ ןוא ןטסעב

 ,תחנ ןופ טלַארטשעג טָאה עטנריבג יד ןוא ןלָאװקעגנָא טָאה ריבג רעד

 ,רעקידנלַארטש ַא ,ריבג רעד זיא ,טקיטרַאפעגסיױא ןעוועג זיא ץלַא ןעוו
 יײז ,שרדמה-תיב ןבורח:בלַאה םעניא הרות:-ידמול יד ,םיבשוי יד וצ ןעמוקעג

 םעיינ םענופ לסילש םעד ריא טָאה טָא, :טגָאזעג ןוא לסילש םעד ןבעגעגרעביא

 זױלב ליוו ךיא .הבחרה טימ הרות טנרעל ןוא טמוק ,רערעייא זיא'ס ,שרדמ-תיב

 | "ףייז וצ שמשמ ךייא היכז יד ןבָאה

 -טנעעג ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ,טקוקעגרעביא םידמול יד ךיז ןבָאה
 :אנשיל יאהכ טרעפ

 רעזדנוא ןענעק רימ !הנתמ רעייא ןעמענוצנָא טשינ טזָאלרעד ץרַאה סָאד;

 עטלַא יד .ןײגקעװַא ןוא ױזַא טָאלג ןזָאלרעביא טשינ הרות-םוקמ ןטלַא ןקיטציא

 ןלעװ ,ןענרעל רעזדנוא ןופ לוק ןטימ טּפאזעגנָא ןענייז עילעטס יד ןוא טנעוו

 -- םענייניא ךיז ןטלַאה ייז יו גנַאל ױזַא .זדנוא ךָאנ ןעקנעב ,טנעװ יד  ,יײז

 ,"ייז טימ ןביילב ָאד רימ ןלעוו

 ןופ ריבג רעד זיא ,רעכעלקילגמוא ןַא ,רענעכָארבעצ ַא ,רעטמעשרַאפ ַא;

 ,טסיירט ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ ןבָאה יורפ ןייז ןוא רע .ןעגנַאגעגקעװַא ייז

 -תיב עיינ סָאד יו ןעז טנעקעג טשינ ,ןרערט ערעטיב ןסָאגרַאפ ןבָאה עדייב יז
 ,טכאנײיב רעטצניפ ןוא גָאטיײב טסוּפ טייטש סרעייז שרדמ

 שפנ-תמגע ןוא שינרעגרע סיורג ןופ .ןכָאװ עכעלטע קעֹװַא ןענייז ױזַא

 -סיוא ןגיוא יד ,ןלַאפעגנייא ןקַאב יד .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא יװ ריבג רעד זיא

 ,והותה םלוע ןפיוא יו טרעלקרַאפ לָאמעלַא רע זיא ןעגנַאגעגמורַא ןוא .ןשָאלעג

 ,טײקנפלָאהַאבמוא ןייז ןיא רענעגָארטרַאפ ַא

 ןרָאװעג ןפורעג ,ןטפעשעג ענייז בילוצ ,לָאמנייא רע זיא דנַאטשוצ םעד ןיא
 םיא טימ סָאװ טגערטעג םיא ןוא ןעורעד םיא טָאה טכוד רעד זַא .סכוד םוצ
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 ןַאמטכער םהרובא

 ןכָארבעגסיױא ,רעצ ןייז ןטלַאהנײיא טנעקעג טשינ ריבג רעד טָאה -- ןעשעג זיא

 ,'ת זיב 'א ןופ גנוריסַאּפ עצנַאג יד סכוד םעד טלייצרעד ןוא ןייוועג סיורג ַא ןיא

 ןוא שרדמ-תיב ןבורח-בלַאה רעייז ןופ ןייגוצרעבירַא ּפָא ךיז ןגָאז רענרעל יד יו

 .רעל ןוא טסוּפ טייטש שרדמ-תיב רענייש רעטיובעגסיוא-טשרע .,רעיינ ןייז זַא

 ןקידנעמוק םעד רָאנ .ןגיושעג ןוא טרעהעגסיוא ץלַא סָאד טָאה סכוד רעד

 ןבָאה ,ץחרמ ןיא ןעוועג ןענייז ןדַיי רענבוד יד ןעוו ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ,תבש ברע

 סכוד רעד סָאװ ,סנזייא ןוא קעה טימ םירעיוּפ קילדנעצ עכעלטע ןזיװַאב ךיז

 טשינ ,שרדמ-תיב ןטלַא םעד ןעמונעצ העש רָאּפ ַא ןיא ןוא ,טקישעג ייז טָאה

 יד ןוא הרות-ירפס יד טימ שדוק-ורא םעד ,ןייטש ַא ףיוא ןייטש ןייק טזָאלעג

 םענופ ןיירַא שרדמ-תיב םעיינ םעניא ןגָארטעגרעבירַא םירפס יד טימ סעפַאש

 | | | ,ריבג

 ןעזרעד ןוא ץחרמ ןופ סױרַא ןענייז ,םיבשוי יד ,םימכח-ידימלת יד ןעוו

 ליווװ סָאד זַא ,ןבילבעג טשינ קפס ןייק ייז ייב זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ

 יז ןבָאה ,שודק-םוקמ ןייז ןיא ןייגוצרעבירַא ,םחרכ-לעב ,ןעגניווצ ייז ריבג רעד

 -ילדנעצ ערעדנַא יד רעביא טײרּפשעצ ךיז ןוא ןצנַאגניא םיא ןופ טרעקעגּפָא ךיז

 | ,ענבוד ןופ םישודק תומוקמ רעק

 םיא טָאה סכוד רעד סָאװ ,הבוט עשירעב יד ןעזרעד טָאה ריבג רעד זַא

 ןוא ארתאד-ארמ םוצ ןפָאלעג גנולפייווצרַאפ סיורג ןיא רע זיא ,ןָאטעגּפָא ָאד

 זיא סכוד םענופ השעמ עכעלדנעש יד זַא ,טרעכיזרַאפ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

 רע בר םייב םינונחת ןטעבעג ךיז טָאה רע ןוא ,העידי ןייז ןָא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא

 ןופ ןעמענרעטנורַא ןוא בייוו ןייז רעביא ןוא םיא רעביא ןעמערַאברעד ךיז לָאז

 ,דשח ןופ קעלפ-דנַאש ןטסיזמוא ןקיזָאד םעד ייז

 טָאה רע רעכלעוו וצ ,הפיסא עסיורג ַא תבש-יאצומ ןפוררַאפ בר רעד טָאה

 ריבג רעד .שודק-םוקמ ןבורח םענופ םידמול יד ךיוא ןעמוק ןלָאז'ס זַא ןלױפַאב

 אל ודי זַא ,ץפח-תטיקנב ןריוושעג ןוא ןעוועג העדומ רסומ ןעמעלַא רַאפ טָאה

 תעב טָאה ןוא ומצע תעד לע ןָאטעגּפָא סכוד רעד טָאה סָאד זַא ,הזה לעמב התיה

 ןעמוק ןוא טנשקעעגנייא ןביילב טשינ ןלָאז ייז הרות-ינב יד ןטעבעג השעמ

 בר םענופ השירד רעקידנגנירד רעד ףיוא ,שרדמ-תיב םעיינ ןייז ןיא ןענרעל

 םעיינ םעניא ןעגרעל טצעזעג ךיז ןבָאה ייז .ןעוועג הצורמ הרות-ידמול יד ןענייז

 ןייק ןעוועג טשינ זיא בייוו ןייז טימ ריבג םענופ החמש רעד וצ ןוא שרדמ-תיב

 .סָאמ ןייק ןוא גערב

 רעד ןבעל ,"טָאטש, ַא ,ץַאלּפ-ץיז ַא טמיטשַאב ריבג רעד טָאה ךיז רַאפ

 ,הרות-ידמול יד ןעוועג שמשמ ןיילַא רע טָאה וימי-לכ .טײלעמערָא יד ןשיווצ ,ריט

 סרעיולסערב םעד;, -- ןעמַאנ ןייז ףיוא ןפורעג טלָאמעד טניז ןעמ טָאה זיולק יד

 ,"זיולק
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 םיחוניוו ענענוװעג רַאּפ גנוניױלַאנ ַא יװ ןלוש

 םיחלנ טימ

 סעדנעגעל ענייש לָאצ עסיורג ַא ןלייצרעד וצ ךיוא ןסייוו ןדִיי רענַיַארקוא יד

 רַאפ ןדִיי וצ גנונױלַאב ַא יװ טיובעגסיוא ןבָאה ןלָאז םיסכוד סָאװ ,ןלוש ןגעוו

 ,םיחלג טימ םיחוכיוו ענענווװעג

 סכוד רעד :ױזַא ךרעב טייג סעדנעגעל עכלעזַא ןופ חסונ רענעמונעגנָא רעד

 יּפ לע זיא סָאװ ,חלג ןשילױטַאק ַא טימ חוכיוו ַא וצ ענייז ןדִיי יד סױרַא טפור

 םאב זַא ןדִיי ענייז סכוד רעד טנרָאװ ייברעד .םידוהיה ררוצ ַא יו טסּוװַאב בור

 לָאז סָאװ ,ןצעמע ךיז ןשיװצ ןעניפעג טשינ ןימרעט ןטמיטשַאב םעד וצ ןלעוװ יז

 רזוג ןוא ןפָארטש ערעװש ןגײלפױרַא רע טעװ ,חלג םעד טימ ןייז חכוותמ ךיז

 זיא'מ :ונייהד ,ןעלטימ עטווּורּפעגסױא ערעייז זדִיי ןָא ןעמענ .תוריזג עברַאה ןייז

 "יפת עטסַאפרַאפ לעיצעּפס םישודק תומוקמ עלַא ןיא ללּפתמ זיא'מ ,תינעת רזוג

 טשינ ךיז טניפעג'ס לייוו ,טלפייווצרַאפ זיא הדע עצנַאג .יד --- םירבק טסייר'מ ,תול

 שממ ,רעבָא ףוסל .תוירחא ַאזַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ הצורמ ןייז לָאז סָאװ ,רענייק

 ;ןומה ןטושּפ םענופ סנטסניימ ,רעצעמע ךיז טזייווַאב ,העש רעטצעל רעד ןיא

 םוצ ךיז ןעמ טעדלעמ -- חרוא ןַא ,רעטנַאקַאבמוא ןַא סעּפע ךיז טעװַאי'ס רעדָא

 סכוד רעד ןוא ,ךיז טיירפ טָאטש יד .טניוועג'מ ןוא חוכיו םעד טריפ'מ ,סכוד

 .לוש ענייש ַא רע טיוב גנוניױלַאב ַא יוװ ןוא ,גיז ןשידַיי םעד טנעקרענַא

 קיטייצרַאפ ןיילק ַא ,תורבקה:-תיב ןטלַא ןפיוא ,וועיק ןיא ךיז טניפעג בגא

 -תיב םעד ןיא ןבָאה ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןַאמ-תורבק רעד יװ ,לשרדמ-תיב

 עטפָא טריפעג עטנרעלעג ןוא םינבר עשידִיי טימ םיחלג עכעלטסירק לשרדמ

 ,הנומא ןופ םינינע ןגעוו םיחוכיוו

85 



14 

 ןלוש עטלַא ןופ ןעוסיוא רעטסקינייװעניא רעד

 עטלַא יד ןופ טייקנייש עכעלרעסיוא יד טנַאסערעטניא זיא'ס לפיוו ףיוא ןוא

 ןסמיזעג עטריצילּפמָאק יד ,רוטקעטיכרַא עקיטרַאנגײא ,עכעלרעדנווװ יד ,ןלוש

 ,קיטרַאנגײא רעמ ךָאנ ןוא ,טנַאסערעטניא רעמ ךָאנ רעבָא זיא -- ךעלקענַאג ןוא

 ןייד סָאװ ,ןברַאפ ןוא ןרילָאק ןופ טייקכייר יד ןוא טייקנייש עלַאכרַאירטַאּפ יד

 .לוש רעטלַא ַאזַא ןיא קינייװעניא ןיירַא טסמוק וד תעב טנגעגַאב גיוא

 ףיוא ןוא (* טיפוס םעד ףיוא ןעיירעלאמ יד ןופ טּפַאכרַאפ ךיילג טסרעוו וד

 -נעטשרַאפ ליפ ױזַא טימ טָאה טנַאה עשירעלטסניק עמינָאנַא ןַא סָאװ ,טנעוו יד

 ץקיזיר יד ףיוא :ןסָאגעגסיױא טגיל ןח ןרעדנוזַאב ַא ;ןלָאמעג שינעטנעק ןוא שינעד

 ּפָארַא ןעגנעה סָאװ ,סערבַאלעדנַאק ןוא סעסעה יד ,תורונמ ענעשעמ עקידנעייטש

 -רעּפוק עקיטייצרַאּפ ןופ ןסָאגעג ,ןּפמָאל-הכונח עוויסַאמ יד ףיוא ןוא טיפוס םנופ
 טימ טריצַאב ןענייז סעטעה ןוא תורונמ יד ןופ ןרעד עטיײרּפשעגסיױא יד ,ןדימש

 טסנעק וד ,ןביורט ןוא ןעמולב ,תויח ,לגייפ ןופ ןטנעמַאנוֵא עטרעמַאהעגסיוא

 "עגסיוא יד ןופ ,םידומע ןוא ןשודק-ןורא עטקָאטעג יד ןופ ןסײרּפָא טשינ ןגיוא יד
 ךיילג ךיד ןענָאמרעד סָאװ ,סרעלדָא ןוא ןטרעּפמעל ,ןשריה ןוא ןבייל עטצינש
 יראכ רובגו יבצכ ץר ,רשנכ לקו רמנכ זע יהי, :אמית ןב הדוהי ןופ רמאמ םעד

 ןוא שריה ַא יו קנילפ ,רעלדָא ןַא יו גנירג ןוא טרעּפמעל ַא יו קיטומ ייז --

 ענעטעמַאס יד טסרעדנּוװַאב וד .(20 הנשמ ,"ה קרּפ ,תובא) *בייל ַא יו קרַאטש

 ,"ןרהא ידיק ,"תוחולא עטפעהעגסיוא יד טימ ןתרופכ ןוא ןתכורּפ ענעדייז ןוא

 רעד ,טײרּפשסױא רעד -- עיקר ןפורעג לענָאיצידַארט טרעוװ לוש ַא ןופ טיפוס רעד (*

 יאהמ ןעמ טָאה ,'ח--א תישארב) "םימש עיקול םיהלא ארקיו, :קוסּפ םעד טיול ,למיה

 טצעזַאב ,רילָאק יולבלמיה ַא טימ (עיקר) טיפוס םעד טברַאּפשג ,ןלוש עטלַא יד ןיא ,אמעט

 .ערענעלק ןוא ערעסערג ,ענרעבליז ןוא ענעדלָאג ,ןרעטש טימ
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 רָאלקלָאפ ןיא עיפָארגָאגטע עשידיי

 ענעדלָאג ןוא ענרעבליז טימ ייז ףיוא טיינעגסיוא םיבדנמ ןופ ןעמענ יד טימ

 -ליז ןופ השודק-ישימשת ערעדנַא ןוא "ןדי, ,"ןיציצ; ,"הרות-ירתכ, יד ;םידעפ

 -*ןתסב ןתמ; ענעשעמ יד ;ןדימשדלָאג רעלטסניק ןופ טכַאמעג ,דלָאג ןוא רעב

 ;?םירויכ, עקיכייב ענרעּפוק יד ;םיקוסּפ עקיסַאּפ עטריוװַארגעגסיױא טימ טעקשופ

 -תועינצ ַא טײרּפשעגסױא זיא םיצפח עלַא יד ףיוא .ךעלדייש-הזוזמ ענרעּפוק יד

 -רַאירטַאּפ ,עתמא ןַא ,ענעטלעז ַא ייז ףיוא טור'ס ןוא ןח רעקידתומימת ,רעקיד

 ,טייקנייש טלַאב

 -ישימשת ןוא שדוק-ילכ עלענָאיצידַארט עכלעזַא ןופ עיצקעלַאק עכייר ַא

 -ָאנטע יד טָאה ,םיצפח ןוא ןלוש ןופ סעיפַארגָאטַאפ רעטרעדנוה ךיוא יוװ ,השודק

 ןשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה ןשידִיי םעד רַאפ טלמַאזעגנָא עיצידעּפסקע עשיפַארג
 ,ייזומ

 א עשו
 2 א | וי יד

 , יד

 ,ןיווָאדוי המלש ןופ טינשצלָאה
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 .טיוב עגרעביא יינספיוא ,לוש רעליוויזדַאר

 ןז גנולײטּפָא וצ





 .לוש רעװעיַאלוקימ ןיא דומע ןוא שדוק-ןורא
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 4 לוש רע קציול ןי א המיב
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 יי עי איל

 2 שא = ןאזקאצוהאאא =אז 14 - =4- א525274=375 - 282 וצ

6 

 שי א

 .אוא לפי אל

 .ע:ביד ןיא "זיולק סרעיולסערב םעד, :ןביוא
 (ערטסָא) הָארטסָא ןיא לוש סא"שרהמ ;ןטנוא
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 : ָארימענ

3 

:: 
 .דומע ןוא שדי ֹנ ק"ןורא ,קיגיײװ עניא ןופ לוש רעו ו
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 ועשרָאק

 רעוו
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 9 לוש רעוו עש'רָא ק ןיא דומע





 = 2 יי : יי א : יא יי יא א א יי = - טי א יי = 22 6 16 :

 נזיר 5 י
 טא יי צ

 לי דע 4
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 .לוש ענרעצליה רעוװָאקטינס





107 

 1 לוש' ןעניטנ ַאט סנָאק-טלַא ןיא שדוקיןורא
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 : ןטנוא

1 
3 

 : לוש רעד ָארגַארַאש

 4 ןביוא

 9 לוש רעוװָאנַאי 9





 ,לוש רעצינעמערק ןיא ,ןיכַאדלַאב ַא טימ ,והילא לש אסכ
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 ""ךעלביטש; ןוא םידבק .חובצמ





 בוט'םש לענ םענופ זיולק יד ןוא רנק רעד
 שוונשועמ ןיא

 א

 רבק סט"שעב ןרעביא לכעד סָאד

 ןטלַא ןפיוא סנטסניימ ,ךיז טניפעג לטעטש רעניַארקוא רעדעי ןיא טעמכ

 הרובק וצ טרָאד ןוא טבעלעג טרָאד טָאה סָאװ .קידצ ַא ןופ רבק ַא ,תורבקה:-תיב

 .ןעמוקעג

 ןרָאװעג טרעיומעגסיוא םירבק עקילייה עכלעזַא ףיוא ןענייז בורדיּפ-לע

 ףקיזָאד יד ."לביטש,. םתס רעדָא "ןויצ. ,"להוא; :טפור'מ סָאװ ,ךעלביטש עניילק

 טּפיױהרעביא ,טפָא רָאג טכוזַאב ןרעוו ייז .קילייה רעייז ןטלַאהעג ןרעו םירבק

 ןעיורפ ןוא רענעמ יד ךיז ןטײרּפש טלָאמעד -- הרצ-תע ןַא ,הלילח ,טפערט'ס ןעוו

 "ךעלטיווקא ןגייל ןוא ללּפתמ ןענייז ,קידצ רעייז ןופ רבק ןפיוא לטעטש םענופ

 ."לביטשג רעדָא "ןויצ, ,"להוא , ןייז ןיא

 טָאה'ס ּוװ טָאטש יד ,שזובשזעמ ןייק ןעמוקעג זיא עיצידעּפסקע יד ןעוו
 -ייז ,ןימלע-תיב ןטלַא םעד טכוזַאב ןוא ,בוט-םש-לעב רעד טקריוװעג ןוא טבעלעג

 םענופ רבק ןפיוא אקווד זַא --- ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו ,ןרָאװעג טניוטשרעד רימ ןענ
 רבק ןייז ףיוא אקווד ,בוט-םש-לעב לארשי יבר ,תודיסח ןופ רעּפַאש ןוא רעטָאפ
 יד ןופ ,רעקעלפ ריפ זיולב ןקעטשיס .ןַארַאפ טשינ "לביטש; טרעיומעג ןייק זיא

 ,טשינרָאג רעמ ןוא -- ךעלטערב ןופ לבעד ַא יז רעביא ןוא ,רבק ןייז ןופ ןטייז ריפ

 הביס ַא ןַארַאפ זיא'ס ,וגב םירבד שי זַא ,ןעגנַאגרעד רימ ןענייז רעטעּפש

 ט"שעב םענופ תוקלתסה רעד ךָאנ דלַאב זַא ,טלייצרעד זדנוא ןבָאה םינקז .וצרעד

 ,לייוו ,רבק ןטימ ריהזו ריהז ןייז לָאז'מ זַא ,ןעוועג זירכמ ענייז םידימלת יד ןבָאה
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 רעד ןוא ,שדוק זיא רבק םעד םורַא ןדָאב חטש רעד ,טנרָאװעג םידימלת יד ןבָאה

 ךיז טעװ סָאװ ,רערעדעי .תמוי תומ וב עגונה לכו ,םישדק שדוק זיא ןיילַא רבק

 .ושפנב בייחתמ ַא זיא ,רבק םעד ןרעדורפיוא ןוא ןערָאּפ

 ןבָאה ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ,לָאמ עכעלטע זַא ,ןבעגעגרעביא עקַאט טרעוו

 "וצפיוא ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה סָאװ ,םידיסח עיירטעג ,םידיחי ןענופעג ךיז

 יד ןענייז רעבָא לָאמ סעדעי -- רבק סניבר רעייז רעביא "ןויצ, ַא ןלעטש

 רעד ייב ךיילג ןרָאװעג טקוזינעג ,ןעוועג קסעתמ ייברעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 .ןייז ךישממ טנעקעג טשינ ןוא ,הלחתה

 -עג טלעטשעגקעװַא טרָאפ ןענייז סָאװ ,לכעד ןטימ רעקעלפ ריפ יד ןגעוו

 ןדַיי רעשזובשזעמ יד .ןְסייו -- םויה דע רבק ןרעביא ןייטש ןבילבעג ןוא ןרָאװ

 :הרוסמ עכעלרעדנווו עקיזָאד יד ןלייצרעד וצ

 בהלנ דיסח ַא ןוא וּפכ עיגימ הנהנ ַא ,הכאלמ-לעב רעטסָארּפ ַא ,רעילָאטס ַא

 טכַאמ ןוא ּפָא טקנעװש ,ןירַא טניר ןגער רעד יו ןעזוצ טנעקעג טשינ טָאה --

 תוחּפל ןלעטשוצקעוװַא ךיז ייב טכַאמענּפָא רע טָאה .רבק סניבר ןקיליײה ןייז בורח

 רע םגה ןוא .ןגער ןופ ןצישַאב ןוא ןקעדוצ לסיבַא רבק םעד לָאז סָאװ ,ךַאד ַא

 ,ןָאט וצ סָאד טווּורּפעג ןיוש ןבָאה םיא רַאפ עקינייא זַא ,טסּוװעג טוג ץנַאג טָאה

 "נופ רע טָאה -- ןרָאװעג ןטינשרַאפ טייצ רעד רַאפ ןענייז סנבעל ערעייז זַא ןוא

 שדקמ ךיז ףיוא ןעמונעג ומיחרו וליחדב ןוא ןקָארשעגּפָא טשינ ךיז ןגעווטסעד

 ןופ רבק ןטצישַאבמוא םעד ףיוא לביטש-ץוש ַא ןלעטשפיוא ןוא ןייז וצ םשה

 .ןיבר ןקילייה ןייז

 ערעדנַא עלַא יו ,בייהנָא םייב ךיילג ןרעוװ טקוזינעג טשינ לָאז רֶע רעבָא ידכ

 קיטרַאפ רעירפ טעװ רע ןַאלּפ ַאזַא טָא וצ טכַארטרעד ךיז רע טָאה ,םיא רַאפ

 ןעגנערב ןקיטרַאפ ַא ךָאנרעד ןוא םייהרעד ןיא ךיז ייב "ןויצ , ןצנַאג םעד ןכַאמ

 .ט"שעב םענופ רבק ןפיוא ןלעטשקעװַא ןוא םלוע-תיב ןפיוא

 ךיז רע טָאה ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רעילָאטס רעד רעדייא ןוא

 "ָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי ןטסַאפ ךרוד :טקיניירעג ןוא טקיליײהעג שדוח ןצנַאג ַא

 גָאט ןדעי םיליהת ץנַאג ןגָאז ךרוד ,ןגרָאמירפ ןדעי ךיז ןעלבוט ךרוד ,קיטשרצנ

 ,הנווכב הליפת ךרוד ןוא

 סנייז גייצעג עצנַאג סָאד רע טָאה ,רעבירָאפ ןעוועג ןענייז ןכָאװ ריפ יד ןעוו

 זיא ןגרָאמירפ םענייש ןייא ןיא ןוא ,טלבוטעג ךָאנרעד ןוא טקיניירעג ,ןשַאוװעג

 ,ךעלמייב עכיילג ריפ טקַאהעגסיוא טנעה ענעגייא טימ ,ןיירַא דלַאװ ןיא קעװַא רע

 עכיילג ריפ ןטינשעגוצ ,ןטייז עלַא ןופ יז טעסעטעגמורַא ,ןגייווצ יד ןטינשעגּפָא

 ךיוא רע טָאה םייהרעדפ ןיא .םיהַא ךיז וצ טכַארבעג ןוא סעּפולס עקיקעריפ

 רע סָאװ ,ןלייט ערעדנַא עלַא טקיטרַאפעגסיױא ,רעטערב ןופ לכעד ַא טיירגעגוצ

 ירפרעדניא סנגרָאמוצ ףיוא ןבילקעג ךיז ןוא *לביטש; ןרַאפ טַאהעג קיטיינ טָאה

 ,לביטש-ץוש עטנַאלּפעג סָאד ןלעטשוצפיונוצ
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 לָאז רע טגָאזעג ןוא םולח ןיא םיא וצ ןעמוקעג ט"שעב רעד זיא טכַאנייב

 טרעװ ןבעל ןייז זַא ,טנרָאװעג םיא טָאה רע .ןָאט וצ סָאד ןגעוורעד טשינ ךיז

 -עגּפָא טשינ ךיז טָאה רעבָא רעילָאטס רעד ...הנכס רעסיורג ַא ןיא טלעטשעג

 בילוצ ןבעל ןייז ןבעגוצּפָא שממ .שפנ-תריסמ ףיוא ןעוועג טיירג זיא רע .ןקָארש

 ,ט"שעב םעד ,ןיבר ןקיליײה ןייז ןופ דובכ םעד

 ריפ יד טלעטשעגפיוא ןײלַא ,(רָאיַאק) רואיכ ןענַאטשעגפיוא רע זיא

 ןוא טברַאפעגּפָא ,לכעד עטיירגעגוצ סָאד טּפַאלקעגפױרַא ייז ףיוא ןוא סעפולס

 ,הנווכ סיורג טימ טנוװַאדעגּפָא .ןענעקירטּפָא ךיז לָאז'ס ןוז רעד ןגעקַא טלעטשעג

 ,ייז טימ ןעמַאזצ ,רע ןוא םירעיוּפ יירד ןעגנודעג ,קרַאמ ןפיוא סױרַא רע זיא

 סבוט-םש-לעב םוצ זיב סעפולס ריפ יד ייב ןגָארטעג לביטש עקיטרַאפ סָאד ןבָאה

 -ףרַאש יד טקעטשעגניירַא ,טעּפמיא סיורג טימ ,לענש ףיוא ייז ןבָאה ןטרָאד .רבק

 .רבק ןרעביא ןופ דרע רעכייוו רעד ןיא סעּפולס עטציּפשרַאפ

 םעד ןביוהעגפיוא ,םינּפ ןופ סייווש םעד טשיװעגּפָא טָאה רעילָאטס רעד ןעוו

 טלעטשרַאפ ,רבק ןרעביא טגנעה לכעד עטברַאפעג-שירפ סָאד יװ ןעזרעד ןוא ּפָאק

 "מערַאװ ַא ,הוודח סיורג טימ ןרָאװעג טליפעגנָא רע זיא --- ,םיא טצישַאב ןוא

 ,רעקידנלַארטש ַא ,רעטרעטיילעג ַא .רעדילג ענייז עלַא ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה טייק

 טשינ ,ןטָארטעג קירוצ רע זיא ,סטכעלייורעטניה ,טָארט ייב טָארט ,םַאזגנַאל

 זיב ,טרעטייוורעד ךיז ךעלעמַאּפ ,רבק סט"שעב םענופ גיוא ןייק קידנעמענּפָארַא

 ,םייחה-תיב ןופ רדג םענופ ןסיורד ןיא סױרַא ןצנַאגניא זיא רע

 יד ןטָארטעגרעבירַא זיא רע יװ לענש ױזַא זיא ,רעביא טיג הרוסמ יד יוװ

 ,רעדילג ענייז עלַא ןיא טײקכַאװש ַא טליפרעד דלַאב רע טָאה ,םייה ןייז ןופ לעווש

 ,טנעה יד ןשַאװעג רע טָאה .טײטַאב סָאד סָאװ ןפירגַאב ןוא טסּוװעג טָאה רע

 ןוא בייוו ןייז ןפורעגוצ ,רעגעלעג ןייז ףיוא טגיילעג ךיז ןוא םיכירכת יד ןָאטעגנָא

 ,טגָאזעגנָא יז .טנעָאנ זיא ףוס ןייז זַא ,ןדלָאמעג ייז טייקילעזקילג טימ ןוא רעדניק

 תובהלתה סיורג טימ' טָאה ןוא ,ןגָאלק טשינ ,ןענייו טשינ םיא ךָאנ לָאז'מ זַא

 המשנ ןייז ןוא טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ טרעקעגמוא ךיז ;יודיװ ןגָאז ןביוהעגנָא

 ,הרהטבו השודקב ןעגנַאגעגסיױא זיא

 א 6
 צ

 ךיז ןעניפעג ,רבק סט"שעב םענופ טייוו טשינ ,ןימלע-תיב ןקיבלעז ןפיוא

 רעד ךיוא ייז ןשיװצ ,םידימלת סט"שעב םענופ םירבק ןוא *ךעלביטש; לָאצ ַא

 טגעלפ סָאװ ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןופ ןוא לכורב 'ר לקינייא ןייז ןופ רבק

 עשוהי םהרבא 'ר קידצ םענופ רבק רעד ךיוא יװ ,ןייז חמשמ לכורכ 'ר ןיבר םעד

 .בר רעטּפַא רעד ,לשעה

 יד ךיז ןעניפעג ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,םידיסחה-ירבק יד רעביאנגעקטנַא
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 יר ברה ,קיב החמש 'ר ןואג רעד יוװ ,םידגנתמ םינבר רעשזובשזעמ ןופ םירבק

 .ערעדנַא לָאצ ַא ןוא בייל שריה

 -נָא זדנוא טָאה ,טײלגַאב זדנוא טָאה סָאװ ,דמלמ-הרות-דומלת רעד ,לוולעוו

 ןגעװ סָאװ ,רתסא ןוא יכדרמ ,בייוו-ןוא-ןַאמ ַא ןופ םירבק יד ףיוא ךיוא ןזיוועג

 ,ןבָאה ייז ױזַא יו ,"שזובשזעמ תליגמ; רעקיטרָא רעד ןיא טלייצרעד טרעוו ייז

 -ַארעגּפָא לַאפנייא ןַא ךרוד ןוא סנבעל ערעייז טלעטשעגנייא ,יקצינלעמכ ימיב

 | ,(229 טייז ןעז) טָאטש יד טעוװעט

 ב

 זיולק סטישעב םעד

 תוקלתסה ןייז ךָאנ זיא ,טנװַאדעג טָאה ט"שעב רעד רעכלעוו ןיא ,זיולק יד
 טשינ יז טָאה'מ .וייחב ןעוועג זיא יז יו דנַאטשוצ ןקיבלעז םעניא ןבילברַאפ

 ןייז זַא ,טביילגעג טָאה'מ יו טקנוּפ לייוו .טכלַאקעג טשינ וליּפַא ןוא טריטנָאמער
 -עג ךיוא ןעמ טָאה ױזַא ,ןרירוצ טשינ םיא וצ ךיז רָאט'מ ןוא קילייה זיא רבק

 ךשמ ןיא ,ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןבָאה סָאװ ,זיולק ןייז ןופ טנעו יד זַא ,טביילג

 ,ט"שעב ןקיליײה םענופ ןענרעל סָאד ןוא ןענוװַאד סָאד ,רָאי קילדנעצ עכעלטע ןופ

 זיולק עצנַאג יד ןוא .תמוי תומ םב עגונה לכו 'הל שדוק ,קיליײה ךיוא ןענייז

 טשינ רָאג השודק ריא וצ רָאט'מ ,"וערגת אלו ופיסות אלע ןופ רדג םעניא זיא

 ןטלַאהעגּפָא רעבירעד ךיז ןעמ טָאה .טשינ יאדװַא ןוא יאדװַא ןרענימ ,ןבעגוצ

 ןופ טשינ -- טכלַאקעג טשינ וליפַא יז טָאה'מ ןוא זיולק יד ןטכירַאפ וצ ןופ

 ,ןסיֹורד ןופ טשינ ןוא קינייװעניא

 טָאה סָאװ ,לקינייא סט"שעב םעד ,לכורב 'ר יבר רעד זַא ,טלייצרעד טרעוו

 וצ ןָא ךיז טבייה עילעטס יד זַא ,טקרעמַאב טָאה ,זיולק סנדייז ןייז ןיא טנװַאדעג

 תיבמ ןיולק יד ןכלַאקסיױא ןסייהעג רע טָאה .ךיז ןלייש טנעוו יד ןוא ןעלשירק

 -כמ עקיטיינ ערעדנַא ןוא ךלַאק טיירגעגוצ ןעמ טָאה .תוירחא ןייז ףיוא ,ץוחבמי

 רעד וצ ןעמענ ךיז ןגרָאמ ףיוא טיירגעג ךיז ןוא סערַאילומ טלעטשַאב ,םיריש

 ןיא ,ןעלכורב 'ר ,לקינייא ןייז וצ ןזיװַאב ט"שעב רעד טכַאנייב ךיז טָאה .טעברַא

 ףיוא לכורב 'ר טָאה .ןָאט וצ סָאד ךיז ןגעוורעד וצ טשינ ןלױפַאב םיא ןוא םולח

 טשינ ןבילברַאפ ןרָאי עלַא יד זיא זיולק יד ןוא .טלעטשעגּפָא טעברַא יד ןגרָאמ

 . .עטכלַאקעג ןייק
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 ג

 רעטומ סבוט-טש-לעב ןופ רבק

 טניפעג ,הרש ,רעטומ סט"שעב םענופ רבק רעד זַא ,הרוסמ ַא ןַארַאפ זיא'ס

 זיא יז .קסלָאדָאּפץענעמַאק ןופ טייו טשינ עלעטעטש ןיילק ַא ,טסולט ןיא ךיז

 םענייניא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא הלהב ַא ןיא ןעמוקעגמוא טרָאד

 ,םלוע-תיב ןקיטרָאד ןפיוא תונברק ערעדנַא לָאצ רעסיורג ַא טימ

 םעד בילוצ ,ןדַיי רעטסולט יד ןבָאה ,ןרָאװעג הלגתנ זיא ט"שעב רעד ןעוו

 .רבק סרעטומ ןייז ףיוא הבצמ ענייש ַא ןלעטש וצ ןסָאלשַאב ,ט"שעב ןופ דובכ

 ןציּפש ייווצ :הבצמ עקיטרַאנגיײא ןַא טכַאמעג רעצירק-הבצמ רעטמירַאב ַא טָאה

 | ,הרונמ ַא טימ רעד ןיא ןוא ןטייז יד ןיא

 יז טָאה'מ ןוא ןרָאװעג קיטרָאפ זיא הבצמ יד ןעװ זַא ,טלייצרעד טרעוװ

 רבק ןופ טרָא סָאד ּוװ טַארוקַא טסּוװעג טשינ ןעמ טָאה ,ןלעטשקעװַא טלָאװעג

 ,ןטָארעג רע טָאה ,ןָאט וצ סָאװ ט"שעב םייב טגערפעגנָא ןעמ טָאה .ךיז טניפעג

 תורוש יד ןשיװצ טרָא ןקיליײה ןרעביא הבצמ יד ןגָארטמורַא ןלָאז ןדִיי ןינמ ַא זַא

 לָאז ,ןרָאװעג רערעווש םיצולּפ זיא הבצמ יד זַא ,ןליפרעד טעוו'מ יוװ ןוא ,םירבק

 | .רבק סרעטומ ןייז ןופ טֵרָא סָאד זיא טרָאד זַא ,ןסיוװ ןעמ

 -יז רעד ןופ רבק ןטעביז םוצ ןעמוקעג זיא'מ זַא ןוא .ןָאטעג ױזַא ןעמ טָאה

 ַא !טנעקעג טשינ טָאה'מ זַא ,רעוװש יױזַא ןרָאװעג הבצמ יד זיא ,הרוש רעטעב

 ,טלעטשעג הבצמ יד ןטרָאד ןעמ טָאה ,רעטייוו ןָאט ןַאּפש
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 םירנק ףיוא יילניצעניל, ןוא יילניצ'דמש,
 םיקידצ ןופ

 ,"ךעלטיווק, -- קידצ ַא ןופ "להוא, ןדעי ןיא טעמכ ןעמ טניפעג בור-יפ-לע
 וייז ךָאנ ןוא ןבעל ןייז ןופ ךשמ ןיא טגנַאלרעד םיא ןבָאה םידיסח ענייז סָאװ

 .ןבעגעגטימ םיא "ךעלטיווק, יד ןעמ טָאה תוקלתסה

 :טרּפה -תרצ ַא תעב ייס זַא ,םידיסח ןשיוװצ טריפעגנייא ןעוועג ךיוא זיא'ס

 -תרצ ַא ןיא ייס ןוא ,קילגמוא ןַא ןפָארטעג ,הלילח ,ןצעמע ייב ךיז טָאה'ס ביוא

 ןיבר םענופ "ןויצ, ןפיוא ןייז הלוע ןעמ לָאז -- הריזג ַא ,לובליב ַא :ללכה

 ,ןייז ללּפתמ ןוא ןיירַא "להוא? ןיא לטיווק ַא ןגײלנײרַא

 -ייז'ס ,שדוק-ןושל ןיא ןבירשעג ןעוועג "ךעלטיווק, יד ןענייז ךעלטנייוועג

 סָאד ,שידִיי ןיא ןבירשעג ,לָאצ עקידנטיײדַאב ַא ןרָאװעג ןענופעג ךיוא רעבָא ןענ

 חסונ רעד .עקיקעיירד וליפַא עקינייא .קיטרַאנדיײשרַאפ --- טַאמרָאפ ןוא רימַאּפ

 ןשיפַארגָאנטע ןסיורג ןופ ןוא טנַאסערעטניא ךעלטנייוועגרעסיוא --- טלַאהניא ןוא

 ,טײטַאב

 :לטיװק ןכעלטינשכרוד ַא ןופ טסקעט ַא זיִא סָאד

 העשיל רתסא תב הכלמ והתיבדו לחר ןב השמ (תאמ לטיווק) מ"ק

 (אמיק לש ערזלו) ק"שזלד (המלזע האופרלו) ש"ופרלו (שפנו ףוגב) נ"וגב

 .(ףסב לבור) כיור 'א (שפנ ןוידפ) 58

 "וצ עיצידעּפסקע יד טָאה *ךפעלטיווק, ײלרעלַא ןופ עיצקעלָאק עסיורג ַא

 .ןבילקעגפיונ

 ןעניפעג וצ ןבעגעגנייא עיצידעּפסקע רעד ךיז טָאה *ךעלטיווק, יד ץוחַא

 עכלעוו ףיוא ,לגיצ "עטנערבעגק2 -- םיקידצ עטמירַאב רָאג ןופ םירבק ףיוא

10 



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 -רַאפ ןגעק ןכורּפש ןוא תוליפת ,טצירקעגסיוא רעדָא ,ןבירשעגפיוא ןעוועג זיא'ס
 ,ןקילגמוא ענעדייש

 "ימ יילרעייווצ ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג זדנוא זיא לגיצ עטקעדטנַא יד ןופ

 "לגיצ-דמש? :ןרעװ ןפורעגנָא ייז ןענעק ןטפירשפיוא ערעייז טיול סָאװ ,לגיצ םינ

 ."לגיצ-עביל, ןוא

 סױרַא זיא סָאװ ,םענייא ןגעק הלוגס ַא יו טנידעג ןבָאה "לגיצ-דמש, יד

 -עג ןבָאה "לגיצ-עביל , יד .לדנער סָאד ןטייב םייב ןטלַאהעג ןוא הער-תוברתל

 ץנענופעג יד ףיוא .עביל רעכעלקילגמוא ,רעטריפרַאפ ַא ןגעק הלוגס ַא יװ טניד

 ,בתכ שירפוס טימ ,טצירקעגסיוא רעדָא ,ןבירשעגפיוא ןעוועג ןענייז ?לגיצ-דמש;

 :רעטרעװ עקידרעטייוו יד

 תינולּפ) תינולּפ ןב ינולפ בל רעבי ןכ ,שאב תרעוב וז הנבלהש םשכ;

  ,."הבוטל םימשל (הוובל ךופהי"ש ,הער תוברתל (ה)אציש (תינולפ תב

 :גנוצעזרעביא עשידִיי

 ץרַאה סָאד ןענערב לָאז ױזַא ,רעייפ ןיא טנערבעג טרעוװ לגיצ רעד יוװ יױזַא;

 זַא ,טייקשידי ןופ טרעקעגּפָא טָאה סָאװ ,(רעד ןוא רעד ןופ) םעד ןוא םעד ןופ

 ".,ןטוג םוצ טָאג ןצ ןרעקמוא ךיז לָאז ץרַאה (ריא) ןייז

 "לגיצ-דמש, םענופ ןטיירגוצ סָאד זיא ,ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה'מ יוװ טיול

 : ןפוא ןקידנגלָאפ םעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ
 סױרַא זיא סָאװ ,םעד ןופ עטסטנעָאנ רָאג יד רעדָא ,יורפ יד ,ןרעטלע יד

 טכַאמעג ןוא םייל יד ןטָאנקעג טנעה ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה ,הער-תוברתל

 -רעדנביוא םעד ,ןצירקסיוא רעדָא ,ןביירשפיוא טזָאלעג םיא ףיוא ןוא לגיצ ַא

 ןוא געט ןביז ןוויוא ןַא ןיא טנערבעג לגיצ םעד ןעמ טָאה ךָאנרעד .טסקעט ןטנָאמ

 ןופ ןעמונעגסױרַא לגיצ םעד ןעמ טָאה טלָאמעד טשרע .,דנַאנַאכרוד טכענ ןביז

 רָאג ַא ןופ רבק ַא ףיוא טגײלעגקעװַא ןוא םלוע-תיב ַא ףיוא טכַארבעג םיא ,ןוויוא
 ,קידצ ןקילייה ןסיורג

 -צקעװַא לגיצ םעד ידכ ,טייו ןליימ ןרָאפ וליפַא ןעמ טגעלפ לָאמטפָא

 לעוװעג זיא סָאװ ,קידצ ןסיורג ַא ןופ ,לארשיב לודג ַא ןופ רבק ַא ףיוא ןגייל

 ."תוצושי לעופ; ַא יו םסרופמ

 יו ןפוא ןקיבלעז םעד ףיוא ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענייז "לגיצ-עביל, יד ךיוא

 ,ןצירקסיוא רעדָא ןביירשפיוא ןעמ טגעלפ ייז ףיוא ךיוא ןוא ,*לגיצ-דמש, יד

 :טסקעט ןכעלנע םעדיטָא

 תינולפ ןב יתלפ ל4ש ובל רעבי ןכ .שאב תרעוב וזז הנבלהש סםשכ;

 (רפי רבשי ןכ ,תדרפנו תרבשנ וז הנבלהש םשכו .תינולפ תב תינולפ)

 דע ימלועל (הזמ זז לש) וזמ הזלש םבל
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 ןַאמטכער םהונא

 : גנוצעזרעביא עשידִיי

 ץרַאה סָאד ןענערב לָאז ױזַא ,רעייפ ןיא טנערבעג טרעוו לגיצ רעד יװ ױזַא
 ןוא ןכָארבעצ טרעוו לגיצ רעד יוװ ױזַא ןוא ,(רעד ןוא רעד ןופ) םעד ןוא םעד ןופ
 םעד ןוא םעד ןופ רעצרעה יד ןרעוו טלייטעצ ןוא ןכָארבעצ ןלָאז ױזַא ,טלייטעצ
 ."קידנעטש ןוא קיבײא ףיוא (םיא ןופ רעד ןוא רעד ןופ) ריא ןופ

 ןוא געט ןביז ןוויוא ןַא ןיא ןענערב ןעמ טגעלפ "לגיצ-עביל; םעד ךיוא

 ןעייווצ ףיוא ןכערבעצ לגיצ םעד ןעמ .טגעלפ ךָאנרעד .דנַאנַאכרוד טכענ ןביז

 ילודג ייווצ ןופ םירבק ערעדנוזַאב ייווצ ףיוא ןגײלקעװַא ןטפלעה ייווצ יד ןֹוא

 י | ,רודה
 ערעדנַא טימ לגיצ ךיוא ןעניפעג וצ ןעגנולעג זדנוא זיא ,טגָאזעג יװ ןוא

 "טסעפ ןוא ןטפירשפיוא יד ןענעיילוצרעביא ןעוועג רעווש רעבָא זיא'ס ;תואחסונ

 ןוא תולוגס יו ןרָאװעג טצונעג ןענייז ייז ןטייהנגעלעג ערעסָאװ וצ ןלעטשוצ

 | | / .תופורת
 יול 'ר ןופ רבק ןפיוא ןענופעג רימ ןבָאה לגיצ עכלעזַא לָאצ עטסערג יד

 יד ,ןטפלעה זיולב ןעוועג רעבָא ןענייז "עביל ןופ לגיצ, יד ,רעוװעשטידרַאב קחצי

 .ןעניפעג וצ ןעגנולעג טשינ זדנוא זיא ןטפלעה עטייווצ
 "לעב לארשי 'ר ןופ רבק ןפיוא רימ ןבָאה שזובשזעמ ןיא יו קנעדעג ךיא

 יו ױזַא :ןעועג רעשמ ךיז רימ ןבָאה ."לגיצ-עביל, ןבלַאה ַא ןענופעג בוט-םש

 עסיורג ערעדנַא ךס ַא ןופ םירבק ןַארַאפ ןענייז םלוע-תיב רעשזובשזעמ ןפיוא

 רעדנַא ןַא ףיוא לגיצ םענופ טפלעה עטייווצ יד ןעניפעג ץעגרע ךיז זומ ,םיקידצ

 ףיוא טרעטשינעג רימ ןבָאה דנַאנַאכָאנ געט יירד .קידצ ןסיורג רעדנַא ןַא ןופ רבק

 יב ,בר רעטּפַא םענופ רבק ןפיוא ךיוא ,םידימלת סט"שעב םענופ םירבק יד

 ןפיוא לגיצ טפלעה עטייוצ יד ןעניפעג וצ ןעגנולעג ףוס-לכ-ףוס זדנוא זיא'ס

 .לקינייא סט"שעב םעד ,רעשזובשזעמ לכורב 'ר ןופ רבק
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 תמ לארשי יר ןופ רנק

 ַא ךיז טניפעג שזובשזעמ ןיא "ןויצ6 סבוט-םשילעב םענופ טייוו טשינ

 ;טצירקעגסיוא זיא'ס רעכלעוו ףיוא ,(?ה"כרת רָאי ןופ) הבצמ

 ןיײחב תמוע תמ לארשי יבר 19

 (ןבעל םייב ןברָאטשעג ןזיא סָאװ ,תמ לארשי 'ד טקידרעַאב זיא ָאד)

 :השעמ עכעלרעדנווו עקיזָאד יד טָא טלייצרעד טרעוו הבצמ רעד ןגעוו

 ' :רעדניק יירד טַאהעג ,טסּוװַאב יװ ,טָאה רעטכָאט סט"שעב םעד ,לדָא

 ,עגייפ רעטכָאט ַא ןוא רעשזובשזעמ לכורב 'ר ,רעוװָאקלידוס םירפא םייח-השמ

 .רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר ןופ רעטומ יד

 ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא בוט-םש-לעב לארשי 'ר ןופ תוקלתסה רעד ךָאנ

 רעד בילוצ ,לארשי ןעמָאנ ןטימ לגנַיי ןריובעג-יינ ןייק ןפור וצ טשינ שזובשזעמ

 ַא טָאה'מ סָאװ ,דניק ַא ןוא .לארשי -- ןעמָאנ סבוט-םש-לעב םענופ השודק

 .ןעוװעג ותנש איצומ טשינ טָאה ,לארשי ןבעגעג ןעמָאַנ

 רעדיוו ,רעטכָאט סלדָא ,לקינייא סבוט-םשילעב םעד ,עגייפ זיא ,םויה יהיו

 .רכזױב ַא ןריובעג טייצ רעקיטכיר רעד וצ טָאה ןוא ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ

 םולח ןיא ןעלדָא רעטכָאט ןייז וצ ןעמוקעג זיא ט"שעב רעד זַא ,טלייצרעד טרעוו

 -- ןבעג ןעמָאנ ַא עלעגנִיי םענעריובעגייינ םעד לָאז'מ זַא ,ןטעבעג ריא ייב ןוא

 ,לארשי

 טשינ ליוװ יז ,ןייז םיכסמ טלָאװעג טשינ ,עמַאמ סדניק םעד ,עגייפ טָאה

 יד ןייז אלממ טלָאװעג טָאה ,עבאב יד ,רעבָא לדָא .ןבעל סדניק ריא ןלעטשגייא

 טָאה ןזח רעד זַא ,תירב םוצ זיא -- ,ט"שעב םעד ,ןטַאט ןקיליײה ריא ןופ השקב
 -בייה ַא ןבעגעג קיטסַאה לדָא ךיז טָאה -- "לארשיב ומש ארקיו, :ןפורעגסיוא

 םעד טגָאזעגכָאנ טָאה ןזח רעד .?ארשי, :לוק ןפיוא ןעירשעגסיוא ןוא ףיוא
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 ןַאמטכער סםהרב

 "ומ רעד ןגעק ,לארשי ןבילבעג ןעמָאנ סדניק םעד זיא םורַא ױזַא ןוא ןעמָאנ

 .ןליוו סרעט

 "מוא יד ,עגייפ טָאה .ןברָאטשעג דניק סָאד זיא הלימ ןופ גָאט ןטירד ןפיוא

 וצ ןעמַאמ ריא וצ טכַארבעג סע ,דניק עטיוט סָאד ןעמונעג רעטומ עכעלקילג

 ױזַא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא טגײלעגרעדינַא ריא רַאפ סָאד טָאה ,ןעלדָא

 ןוא דניק סָאד ריד ַאנ !טוט סדניק ןיימ ןיא קידלוש טסיב וד !עמַאמ ,, :טגָאזעג

 : !טסליװ וד סָאװ םעד טימ וט

 יעגקעװַא סע ןוא טרָא ןקילײה ןפיוא ןגָארטעגקעויַא דניק סָאד טָאה לדָא

 יעטַאט; :רעטרעוו עקיזָאד יד טימ ,ט"שעב םעד רעטָאפ ריא ןופ רבק ןפיוא טגייל

 .טיוט סע זיא טציא ןוא ,ןעמָאנ ןייד טימ דניק סָאד ןפור ןסייהעג רימ טסָאה וד

 "עג םייהַא זיא ןוא טנייוועגסיוא טוג ךיז טָאה יז "!סנייד -- וצ ריד עשז-םענ

 .ןעגנַאג

 ןַאמ-תורבק רעד ןעוו ,ירפ רעד ןיא .יינש ַא ןלַאפעג זיא טכַאנ עצנַאג יד

 קידנענייו ַא ןופ לוק סָאד יו טרעהרעד רע טָאה ,זיוה ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 זיא רע זיב לוק ןכָאנ ןעגנַאגעגכָאנ רע זיא ,תורבקה-תיב םענופ ךיז טגָארט דניק

 .דניק עקידנענייוו סָאד ןענופעג טרָאד ןיא ט"שעב ןופ רבק םוצ ןעמוקעגוצ

 "עג דלַאב זיא ,עגייפ ,דניק ןופ רעטומ יד .שער ַא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא

 עלַא ףיױא ץנַאג ןבילבעג זיא סָאװ ,דניק ריא ןעמונעגּפָא ןוא ןפיול וצ ןעמוק

 ,םירביא ענייז

 ."תמ לארשיג ןפורעג וימידלכ לארשי דניק סָאד ןעמ טָאה לַאפ םעד בילוצ

 וצ ןעמוקעג הנש האמ רחאל זיא ןוא ,ןעוועג םימי ךיראמ ןוא טבעלעג טָאה רע

 ףיוא ןוא .ט"שעב רעד ,עדייז-רעטלע ןייז יו ,םלוע-תיב ןקיבלעז ןפיוא הרובק

 ,"וייחב תמש תמ לארשי "8; :ןבירשעגפיוא ןעמ טָאה הבצמ ןייז
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 רעװעשטידרַאכ קחצי יול יכר ןופ להוא
 כענכַאי השמ ינר ןופ רנק רעד ןוא

 רבק ןפיוא ,"להוא, ןסייו ןטרעיומעג-ןייש ,ןקידתובחר ןסיורג םעד ןיא

 ."דימת רגא ַא טנערבעג קידנעטש טָאה ,רעװעשטידרַאב קחצי יול קידצ םענופ

 ידרַאב םענופ לקינייא ןַא ןייז וצ ןעוועג סחייתמ ךיז טָאה סָאװ ,ןקז ַא דַיי ַא

 -ַאק טיירגעגוצ טָאה רע .גָאט ןצנַאג ַא ןענופעג ןטרָאד ךיז טָאה ,בר רעוועשט

 השעמ-תעשב ןוא ךעלטיינק ןגױצעגנײרַא ,למיוב טימ טליפעגנָא ייז ,ךעלצינ

 רע סָאװ ,תוליפת עלעיצעּפס ענעדיישרַאפ ןעוועג ללּפתמ ןוא םיליהת טגָאזעג

 ענעגייא יד ןָאטעג ךיוא טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןייז ןופ השוריב ןעמונעגרעביא טָאה

 .הדובע עקילייה

 היכז יד ןבָאה וצ ידכ ,וצניהַא ןעמוקעג ןעמ זיא תומוקמ עטייוו רָאג ןופ

 סָאד זַא ,טביילגעג טָאה'מ .קידצ ןסיורג םענופ רבק ןפיוא ץינַאק ַא ןדניצוצנָא

 ןבָאה רעדניק וצ הלוגס ַא סע זיא טּפיוהרעביא ןוא ןתאלוח ײלרעלַא וצ טפלעה

 .ןרונש ןוא ןיז יירד ערעייז ,הילוח ןיציבר יד ךיוא ןגיל *להוא, םעד ןיא

 ,ָאי זַא ,טכוד רימ ,ןטרָאד ךיוא טגיל הרש-עיסָאס רעטומ ןייז יצ רעכיז טינ ןיב'כ

 ןטרָאד ןבָאה םידיסח סָאװ ,"ךעלטיווק, טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא "ןויצ, רעד

 ,טגיילעג

 השמ יבר ןופ רבק רעד ךיז טניפעג "להוא; סקחצי יול יבר ןופ סנסופוצ

 טפרַאדַאב טָאה רע תעב זַא ,טלייצרעד טרעוו סענכַאי השמ יבר ןגעוו .סענכַאי

 רעד םיא טָאה ,בוט-םש-לעב םוצ טריפעג רעטָאפ ןייז םיא טָאה הווצמ-רב ןרעוו

 וטסלָאז ,ןייז םימי ךיראמ וטסליוװ} :טגָאזעג ױזַא םיא וצ ןוא טכַארטַאב ט"שעב

 ןרעװ וצ טשינ ריהז ןעוועג וימי-לכ עקַאט זיא רע ןוא ."ןרעוו םסרופמ טשינ

 יד וצ זַא ,טגָאזמ ןוא קידצ רעסיורג ַא ןעוװעג זיא השמ יבר .םסרופמ ןייק
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 ןאמטכער םהרבא

 קידצ ַאזַא וליפַא טָאה ,ןכיירגרעד וצ ןעוועג הכוז טָאה רע עכלעוו וצ ,תוגרדמ

 ןכיירגרעד טנעקעג טשינ רעװעשטידרַאב קחצי יול יבר יו שודקז

 זיא רע זַא ,הרוסמ ַא ןעגנַאגעגמורַא וװעשטידרַאב ןיא זיא ןהשמ 'ר ןגעוו

 ַא ןעװעג השק סעּפע םיא זיא .טנרעלעג ןוא ןסעזעג ,טכַאנייב טעּפש ,לָאמנייא

 ןוא טפיטרַאפ ,ןסעזעג ױזַא זיא רע יו ."בוט םוי תופסות, ןיא ןינע רערעווש

 ןוא םיא ןבעל טצעזעגרעדינַא ךיז ,רעקשטיטלַא ןַא ןעמוקעגנײרַא זיא ,טחומרַאפ

 םעד טגערפעג ןוא טרעדנּוװעג השמ יבר ךיז טָאה .ןינע ןצנַאג םעד טרעלקרעד

 -טשינ טכַאמעג ךיז טָאה רעקשטיטלַא רעד רעבָא .ןעמָאנ ןייז זיא סע יוװ ,ןטלַא

 ,"בוט םוי תופסות; םעד ןעז טסליו וד ביוא, :טגָאזעג םיא וצ ןוא קידנרעה

 | ."םימלועה יח ךלמ; ייב תונווכ יד ןוא יד ןייז ןווכמ וטסלָאז

 ייב זיא "בוט םוי תופסות; רעד זַא ,טליפרעד טלָאמעד טָאה קחצי יול יבר

 טשינ ןקז םעד ןיוש טָאה רע רעבָא .ןפָאלעג ןיהַא לענש רע זיא ,סענכַאי השמ יבר
 ,ןפָארטעג

 רעד ,ןוז סקחצי יול יבר טָאה ,ןרָאװעג קלתסנ זיא סענכַאי השמ יבר ןעוו

 סנסופוצ ןייז רבקמ ןהשמ יבר לָאז ןעמ ,אשידק-הרבח יד ןטעבעג ,יבר רעוועקיּפ

 ,קילעז 'ר .,וצרעד םעט ןייק ןבעגעגנָא טשינ רעבָא טָאה רע ,רבק סרעטָאפ ןייז ןופ
 לָאמנײא :אנשל יאהכ טלייצרעד םעדכָאנ טָאה ,ןקחצי יול יבר ןופ שמשמ רעד

 דחוימ רדח ןייז ןיא ןקחצי יול יבר וצ ןעגנַאגעגנײרַא סענכַאי השמ יבר זיא

 -ַאּפש ַא ךרוד טקוקעגניירַא ךיא בָאה .טייצ ערעגנעל ַא טמַאזרַאפ טרָאד ךיז ןוא

 ּפָאק ןפיוא םענייא ןופ טנעה יד ,ןגיױבעגנָא עדייב ןעייטש ייז יו ןעזעג ןוא ענור

 ,ןטייווצ םענופ

 ;טגָאז השמ יבר ןוא "!עצדרעס השמ ,ךימ שטנעב; :טנָאז קחצי יול יבר

 יבר יװ טרעהעג ךיוא ךיא בָאה םעדכָאנ ,"!רעדורב קחצי יול ,ךימ וד שטנעב ,

 השמ; :טגָאזעג טָאה ,ןהשמ יבר ןופ רעגנַיי ךס ַא ןעוועג זיא סָאװ ,קחצי יול

 ףיורעד ."רימ ןבעל ןגיל וטסלָאז ,הנש םירשעו האמ רחאל זַא ,ליוו'כ !עצדרעס

 גונעג ןייז טעוו'ס !רעדורב ,קחצי יול ,ןינ; :טרעפטנעעג השמ יבר םיא טָאה

 ,"!סנסופוצ ריד ייב ןגיל לעוו'כ זַא ,רימ רַאפ

 -עג טָאה יבר רעוואקיּפ רעד סָאװרַאפ ןרָאװעג רָאלק טשרע זיא טלָאמעד

 .רבק סרעטָאפ ןייז ןופ סנסופוצ סענכַאי השמ 'ר ןגייל ןסייה

 רעװעשטידרַאב קחצי יול יבר ןופ היוול רעד תעב זַא ,ךיוא טלייצרעד'מ

 ןעגנַאגעגוצ רע זיא ןטרָאד .רבק םוצ זיב ןעגנַאגעגכָאנ סענכַאי השמ יבר זיא

 ןיא טמױרעגנײרַא םיא ןוא רטפנ ןרעביא ןגיובעגרעביא ךיז ,הטימ רעד וצ
 יד וצ טקנוּפ עקַאט ןוא ,"ךל רוּפסת תועובש העבש; :קוסּפ םעד ןײרַא רעיוא

 | .ןרָאװעג קלתסנ השמ יבר זיא ןכָאװ ןביז
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5 

 ,רתסנ םענופ רנק ןפיוא יילניטש,, טַאד
 רערימָאטישז עלעוולעוו יר

 -ָאטישז עלעוולעו 'ר "רתסנ; םענופ "לביטש; םעד ןיא ,רימָאטישז ןיא

 ףיוא ,רעדנעטש רעד ךיוא ךיז טניפעג ,"ריאמה ריא; רפס ןופ רבחמ ,רערימ

 טײטש "לביטשג ןופ טנַאװ רעד ייב .טנװַאדעג ןוא טנרעלעג טָאה רע ןכלעוו

 ןפָאלשעג זיא רע רעכלעוו ףיוא ,קנַאב יד ךיוא

 ,רימָאטישז ןייק ןעמוקעג ןוא ןרָאװעג הלגתנ זיא עלעוולעוו 'ר ױזַא יו

 .השעמ עכעלנייוועגרעסיוא עקיזָאד יד טלייצרעד טרעוו

 ןיילק ַא ,עוועליפ ןיא טניוװעג רע טָאה ןרָאװעג הלגתנ זיא רע רעדייא

 בילוצ טמירַאב ןעוועג זיא לטעטש סָאד ,רימָאטישז ןופ קחרמ רעשּפיה ַא ,לטעטש

 ,שדוח ַא לָאמ ןייא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טרָאד ןענייז סָאװ ,םידירַאי עסיורג יד

 ,םעד ןופ ןעוועג סנרפמ ךיז ןוא קנעש ַא ןטלַאהעג טרָאד טָאה עלעוולעוו 'ר

 יד .ןעקנירט םיא ייב ןגעלפ ,םידירַאי יד ןופ געט יד ןיא ,םירעיוּפ יד סָאװ

 ןוא הלגנ ןענרעל ןיא טכַארברַאפ רע טָאה ךָאװ רעד ןופ געט עקירעביא עצנַאג

 .םישעמ ןוא םיכרד ענעגרָאברַאפ ענייז ןופ טסּוװעג טשינ טָאה רענייק .רתסנ

 לעפ ןגָאװ ַא טריפעג טָאטש רעטייו ַא ןופ רחוס-לעפ ַא טָאה לָאמנייא

 ןעוועג טלָאמעד זיא'ס .טניווװעג טָאה עלעוולעוו 'ר ּווז ,עװעליּפ ןייק דירַאי ןפיוא

 וצ טשינ ידכ ,רחוס רעד .ןטלעק עקידנסע ןוא סעטָאלב עפיט ,טייצ-טסברַאה

 זיא רע .טכַאנ עצנַאג יד ןּפעלש טזומעג ךיז טָאה ,דירַאי םעד ןקיטעּפשרַאפ

 ירפ ץנַאג רע זיא רענעריורפרַאפ בלַאה ַא ןוא ,ןגער ןופ ןרָאװעג טצענעגכרוד

 עלעוולעוו 'ר ןופ קנעש רעד ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז ,לטעטש םעניא ןעמוקעגנָא
 ,דרעפ יד טנַאּפשעגסױא ,(ןעמָאנ-עילימַאפ סעלעוולעוו 'ר ןעוועג זיא להָאװ) להָאװ

 ןעלעוולעוו 'ר ןסייהעג ןוא קנעש ןיא קינייװעניא ןיירַא ןיילַא ,ןסע ןבעגעג ייז
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 ןַאמטכער םהרובא

 עלעוולעוו 'ר .ןעמערַאװרעד וצ ךיז ידכ ,ןפנָארב ןקרַאטש לזעלג ַא ןעגנַאלרעד

 לזעלג סָאד ןעמונעג טָאה רחוס רעד .ןפנָארב לזעלג לופ ַא ןסָאגעגנָא םיא טָאה

 טשינ צלעוולעוו 'ר ךיז טָאה .הכרב ַא ןָא ,ןעקנירט ןבייהנָא ןיוש טלָאװעג ןוא

 םיא וצ ןוא טנַאה רעד ייב רחוס םעד ןָאטעג-ּפַאכ ַא טָאה ,ןטלַאהנייא טנעקעג

 : טגָאזעג ױזַא

 ןברָאטשעג זיא סָאװ ,תינולּפ ןב ינולּפ רעטָאפ ןייד זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז;

 הבושת טשינ טָאה רע .רעקידניז ַא ןעוועג ןבעל ןייז ייב זיא ,קירוצ רָאי סקעז טימ

 תמאה םלוע ןפיוא ןעמוקעג זיא רע ןעוו .טיוט ןייז ןופ גָאט םעניא וליפַא ןָאטעג
 יצ לגלוגמ ,הלעמ-לשדןיד-תיב םענופ ,ןרָאװעג רזגנ םיא ףיוא זיא ,רעקידניז ַא

 ןיא המשנ סנטַאט ןַײד טימ ,לדנרעק סָאד ןעמ טָאה .ןרָאק לדנרעק ַא ןיא ןרעוו

 עטַאט ןייד ךיוא זיא ,ןליופ ןביוהעגנָא טָאה'ס זַא זיא .דרע רעד ןיא טייזרַאפ ,םעד

 טניוװ רעד זַא ןוא .גנַאז ַא ןסקַאװעגסיױא זיא לדנרעק- םעד ןופ .ןרָאװעג טליופעצ
 ןענייז -- רעטייוצ רעד ןיא טייז ןייא ןופ גנַאז יד ןפרָאװעג ןוא ןגיובעג טָאה

 טָאה רע ןוא ןטייז עלַא ןיא ןרָאװעג ןגיובעג ןוא ןפרָאװעג םירביא סנטַאט ןייד

 ןטינשעג יז ןַעמ טָאה ,ןרָאװעג ףייר זיא גנַאז יד ןעוו .םיארונ םירוסי ןטילעג

 ףיוא ןרָאװעג ןטינשעצ רעדילג סנטַאט ןייד ןענייז --- .רעסעמדיינש ןפרַאש ַא טימ

 סנטַאט ןייד ןבָאה --- ּפָאנס ַא ןיא ןדנובעג גנַאז יד ןעמ טָאה םעדכָאנ .ךעלקיטש

 ןייד ןענייז -- סנקעטש טימ ןשָארדעג גנַאז יד טָאה'מ זַא ןוא ,טקיטייוװעג רענייב

 ןעמ טָאה ףוס םוצ .ךעלציּפ ףיוא ןרָאװעג ןכָארבעג ןוא ןשָארדעג רענייב סנטַאט

 -- ןפנָארב ייז ןופ ןעמוקַאב וצ ידכ ,רעייפ ןפיוא טכָאקעג ןרָאק ךעלדנרעק יד

 ןיא ןוא -- ,רעייפ ןקידנַארב ןיא ןרָאװעג טכָאקעג םירביא סנטַאט ןייד ןענייז

 ןייד ןופ המשנ יד ךיז טניפעג ,טנַאה ןייד ןיא טסטלַאה וד סָאװ ,לזעלג םעד טָא

 .טײצרָאי סנטַאט ןייד זיא טנייה .רָאי סקעז ןיוש ןוקית ריא טכוז סָאװ ,ןטַאט

 ןוקית ןבעג י וצ ןלעפרַאפ ןוא הכרב ַא ןָא סוכ םעד ןעקנירטסיוא ,ןוז ןייז ,וטסליוו

 ."?רעטָאפ ןקידניז ןייד ןֹופ המשנ רעד וצ
 רעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא ןוא ןרָאװעג טסּוװַאב דלַאב זיא השעמ יד

 -שיא ןַא רַאפ ןעלעוולעוו 'ר ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא ןעמ טָאה .טנגעג ןצנַאג םעד

 ןוא תושקב טימ םיא וצ ןדנעוו וצ ןביוהעגנָא וליפַא ךיז טָאה םלוע רעד .שודק

 ןטלאהאבראפ רעטייוו .ןטעב טָאג ייז רַאפ לָאז רע זַא ,"ךעלטיווקא םיא ןעגנַאלרעד

 ,טנעקעג טשינ רעמ עלעוולעוו 'ר ןיוש טָאה ךיז
 'ר ,רתסנ רעד ,קידצ רעד ןעמוקעג םיא וצ זיא'ס ןעוו ,רָאי םעד ןיא זיא

 םיקידצ ו"ל עלַא רעביא הנוממ ןעוועג הרוסמ רעד טיול זיא סָאװ --- סהרש בייל

 ,ןקלָאװ ַא ףיוא קידנטייר ,ייז וצ ןעמוק רע טגעלפ רָאי ַא לָאמ ייווצ ןוא ,םירתסנ
 זיא --- ,ןייז ףרַאד הגהנה רעייז סָאװ ייז ןזייוונָא ןוא הנויח רעייז ייז ןעגנערב

 ןליופַאב םיא רע טָאה ,ןעלעוולעוו 'ר וצ ןעמוקעג זיא סהרש בייל 'ר זַא ,לָאמסָאד

 . ,רימָאטישז ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא לטעטש ןייז ןזָאלרַאפ וצ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 זיא רע ּוװ ,לוש רערימָאטישז ןיֹא ןוא .ןָאטעג ױזַא טָאה להָאװ עלעוולעוו 'ר
 -לעוװ 'ר ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד זיב טכַארברַאפ רע טָאה ,שמש ןרָאװעג
 גָאט ןדעי ףיוה-לוש םעד ןרעקוצסיוא ןעוועג גהונ ךיז טָאה רערימָאטישז עלעוו
 ,"לירוצ טמוק רע ןוא רעק ןוא רעק ךיא, :השעמ-תעשב ןגָאז ןוא

 תורבקה-תיב רערימָאטישז ןפיוא הרובק וצ ןעמוקעג רע זיא הריטּפ ןייז ךָאנ
 ,"לביטשפ טרעיומעג ַא טייטש רבק ןייז ףיוא ןוא

 טבנ

 ,ןיװָאדוי המלש ןופ טינשצלָאה -- .הטמה יאשונ : היוול
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 ייחטנרּפ לענג , נייל 'ר ןוּפ רנק

 קידצ ַא ןופ רבק ַא ןַארַאפ זיא ,תורבקה:תיב ןטלַא ןפיוא ,דָארגירַאש ןיא |

 "יא טָאה בייל 'ר קידצ רעד זַא ,םינקז ןלייצרעד .(* הסנרּפ לעב בייל יר םסרופמ

 זַא ,טגָאזרַאפ ייז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,רעדניק ענייז וצ האווצ ַא טזָאלעגרעב

 ןייק ףיוא ןטעב טשינ רבק ןייז ףיוא ייז ןרָאט הריטּפ ןייז ךָאנ תורוד ןעצ זיב

 רעד טָא בילוצ -- ןייז לדתשמ ןענעק טשינ ייז רַאפ ךיז טעוװ רע לייוו ,הסנרפ

 | :היהש השעמ

 עדנַאב ַא זיא ,ךעלעקיוו יד ןיא דניק לציּפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא בייל 'ר ןעוו

 "יַארקוא ןיא טעוועשובעג טפָא ױזַא ןבָאה סָאװ ,סעדנַאב יד ןופ ענייא --- ,רעביור

 ןעוועג טשינ זיא רענייק ןוא טעדרָאמעג ןוא טביורעג ,דָארגירַאש ןלַאפַאב -- ,ענ

 -טנַא וצ ןעגנולעג זיא ,ןדִיי עכעלטע ךָאנ טימ ,ןרעטלע ענייז .ןבעל ןטימ רעכיז

 רעבָא רעדייא .לייה ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןוא גרעב עעקימורַא יד ןיא ןפיול

 טסוװרעד ךיז רעביור יד ןיוש ןבָאה ,םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא ןזיװַאב ךָאנ ןבָאה ייז

 ןיא ןעגנּוװצעג ןעוװעג ייז ןענייז .טגָאיעגכָאנ ייז ןוא שינעטלעהַאב רעייז ןופי

 זיא .שינעטלעהַאב עיינ ַא ןכוז וצ ןפיול רעדיװ ןוא לייה יד ןזָאלרַאפ וצ לייאעג

 סבייל 'ר ןבָאה ,טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ,הלהב רעסיורג רעד ןיא

 ךיז ןבָאה ייז ןעוו .לייה רעד ןופ דניק רעייז ןעמענוצטימ ןזיוװַאב טשינ ןרעטלע

 "וצמוא טעּפשיוצ ןעוועג ןיוש זיא ,ָאטשינ זיא דניק סָאד זַא ,טּפַאכעג רעטעּפש

 ,לייה יד טלגנירעגמורַא טַאהעג ןיוש ןבָאה םיחצור יד .ךיז ןרעק

 ןיא .ןטסיירט טלָאװעג טשינ ךיז ןוא טרעיורטעג ,טנייוועג ןרעטלע יד ןבָאה

 "יברַאפ יד ןענייז ,קעװַא ןעװעג ןיוש זיא עדנַאב יד ןעוװ ,םורַא געט עכעלטש

 ,"תומושרפ ןיא ,קינּפורק .א .ח טלייצרעד ןבײל 'ר ןגעוו השעמ עכעלנע ןַא (+

 .106 טייז ,'ב ךרכ ,השדח הרדס
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 םעד ןכוזוצפיוא ידכ ,לייה רעד וצ ןעגנַאגעג קירוצ ןרעטלע עקידשואי ,עטרעט

 טניוטשרעד יװ ,לארשי רבק וצ ןעגנערב תוחּפל סע ןוא דניק רעייז ןופ רעּפרעק

 ןענופעג ןוא לייה רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז ייז ןעוו ,ןרָאװעג רעבָא ייז ןענייז

 יז יו ױזַא טַארוקַא ,ךעלעקיוו יד ןיא ןגעלעג זיא'ס .סקידעבעל ַא דניק רעייז

 טָאה'ס סָאװ ,לרעגניפ עבָארג סָאד טעקָאמסעג טָאה'ס .טזָאלעגרעביא סע ןבָאה

 ןשטיינק עפיט ייווצ זיולב .טנוזעג ןוא שירפ ןעוועג זיא'ס .ליומ ןיא ןטלַאהעג

 ,ליומ םוצ זיב ןגיוא יד רעטנוא ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 קידצ רעסיורג ַא יװ ןרָאװעג טמירַאב ,ןסקַאװעגסיױוא ךָאנרעד זיא בייל 'ר

 .ןַאמערָא רערעטיב ַא ןעוועג וימי לכ זיא ןוא

 זַא ,טלייצרעד ייז ןוא רעדניק ענייז ןפורעגפיונוצ רע טָאה הריטּפ ןייז רַאפ

 ןופ טרענרעד ךיז רע טָאה ,לייה רעד ןיא ןבילבעג זיא רע ןעוו ,געט ענעי ןיא

 ןעקנורטעג ןוא ,ערעדנַא יד ןופ רעניד רע זיא רַאפרעד ,רעגניפ ןבָארג ןייז ןגיוז

 ןייז ףיוא ךיז ןעִיצ סָאװ ,ןשטיינק ייווצ יד רַאפרעד .,ןגיוא ענייז ןופ ןרערט יד

 טלָאמעד םיא טימ זיא סָאװ ,סנ רעד זַא ןוא ,ליומ םוצ זיב ןגיוא יד ןופ םינּפ

 הסנרּפ יד ןוא הסנרּפ ןייז ןסעגעגפיוא טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ,ןעשעג

 .תורוד ןעצ ןופ ףוס םוצ זיב רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ענייז ןופ

 ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ענייז זַא ,ןדִיי רעדָארגירַאש עקַאט ןקיטעטשַאב

 רעייז ןופ געט עלַא ןבילבעג ןענייז ,ןענופעג ךיז ןבָאה ייז רָאנ ּוװ ,תורוד ןעצ זיב
 .סעלָאּפ ןביז ןיא טײלעמערָא ,םינויבאו םיינע ןבע

 יי 0
 : 1 : יו א וו אש או 4 7 2 - צ א ּו

 עא

 .ןיֹװַאדוי המלש ןופ טינשצלָאה -- .יבצכ ץר

1411 



 וועשטידרַאב ןיא לודנח רעכיל 'ר ןופ רנק

 יד ,ברחנו בורח ןצנַאגניא טעמכ ןיוש זיא סָאװ ,תורבקה-תיב ןטלַא ןפיוא

 זיא ,רעקיטש עכעלטע ףיוא ןטלָאּפשעצ עקינייא ,ןגער ןופ טקנעװשענּפָא .תובצמ

 "גייא בלַאה ןוא טייז ַא ףיוא ןגיובעגסיוא ךיוא ןיוש םגה ,הבצמ ןייא ףיוא זיולב

 ענעבילברַאפ עקידנגלָאפ יד ןענעיילרעביא ךעלטייד ץנַאג ךָאנ ןעמ ןעק ,ןעקנוזעג

 :תורוש עטצירקעגסיוא

 .א"לקת תנשב רבדב תמש ..רעביל רזעילא יבר שודקה ..5"1,

 יעשטידרַאב ןיא זיא (1771) א"לקת רָאי םעד ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו

 רעטרעדנוה הפגמ רעד ןיא ןענייז גָאט ןדעי .הפגמ עכעלקערש ַא ןכַארבעגסיוא

 עלַא ןָאטעג ןבָאה להקה-ישאר ןוא םינבר רעװעשטידרַאב יד .ןברָאטשעג ןשטנעמ

 ,(*תוליפת עלעיצעּפס ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענייז'ס :תולוגס ןוא ןעלטימ ענעמונעגנָא

 ַא טלעטשעג וליּפַא טָאה'מ ;תורבקה-תיב םעד םורַא רדג םעד טכיררַאפ טָאה'מ

 יד ןליטשוצנייא ןפלָאהעג טשינ טָאה הפורת םוש ןייק רעבָא ,הּפֹוח עצרַאװש

 ,הפגמ

 עצנַאג יד ,ןיציקה לכ ולכ זיא'ס זַא ,ןעזרעד טָאה רעביל יבר קידצ רעד זַא

 יד ךיז וצ ןפור טזָאלעג רע טָאה -- ,ןרעװ וצ טשיװעגּפָא רַאפעג ןיא זיא טָאטש

 רע טָאה ןעמעלַא ייז רַאפ ןוא ,להקה-ישאר יד ךיוא ,הבישי-ישאר יד ,םינייד

 .טָאטש ןייז רַאפ הדע-ןברק רעד ןייז וצ ךיז ףיוא ןעוועג לבקמ

 טָאה הפגמ יד ןוא ,ןרָאװעג רטפנ רעביל יבר זיא טכַאנ רעבלעז רעד ןיא

 | ,טרעהעגפיוא ןגרָאמ ףיוא דלַאב

 בתכישירפוס טימ ןרָאװעג ןבירשעגפיוא ןענייז תוליפת עטסַאפרַאפ טלָאמעד יד (*

 .לוש סרעביל יבר ןופ שדוקיורא םעניא ןרָאװעג טיהעגּפָא ןענייז ןוא ,טעמרַאּפ ףיוא

 .49 'ז ,רעירפ ןעז לוש סרעביל יבר ןגעוו .טצונַאב ייז טימ ךיז ןעמ טָאה הרציתע ַא ןיא
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 "שטיוַאלווַאפ ישודקע יד ןופ רבק

 רעכלעוו ןגעוו ,הבצמ ַא ןַארַאפ זיא רימָאטישז ןיא לוש רעסיורג רעד ןבענ

 ,גנוריסַאּפ עשירָאטסיה ַא טלייצרעד טרטוו'ס

 -עגּפָא יד ןופ ןוא ,דרע רעד ןיִא ןעקנוזעגנייא בלַאהרעביא זיא הבצמ יד = |

 רָאלק ךָאנ ןעמ ןעק תויתוא ןגער ןופ עטקנעװשעגּפָא ןוא טײקטלַא ןופ .ענעביר

 ."שעטיווָאלווַאּפ ישודק, רעטרעװ יד ןענעײלסױרַא

 -בשומ ַא ןיא טרעהעג ךיא בָאה ?שטיוװָאלװַאּפ ישודק;? יד ןגעוו עטכישעג יד

 ,השעמ עקיזָאד יד זַא ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה ןקז ַא רענייא ,רימָאטישז ןיא םינקז

 ,להקה-סקנּפ ןטלַא םעד ןיא ןבירשרַאפ ןעזעג ןיײלַא רע טָאה ,טלייצרעד רע סָאװ

 ןקז רעד טָאה ױזַא ךרעב ןוא .הפרש רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא סָאװ

 | ;טלייצרעד
 וצ טָאה -- ,רימָאטישז ןופ טייוו טשינ לטעטש ןיילק ַא -- שטיוָאלווַאּפ ,

 טייז רענעי ןופ ףרָאד ַא ןיא טניווװעג טָאה סָאװ ,סכוד ַא וצ טרעהעג טייצ רענעי

 "יװָאלװַאּפ יד זַא ,טכוד ןרַאפ טרסמרַאפ לָאמניײא ןעמ טָאה .קירב רערימָאטישז

 ןרעהפיוא ןלעװ ןוא םיא ןגעק דנַאטשפיוא ןַא ןכַאמ וצ ךיז ןטיירג ןדַיי רעשט

 ךיז ןרָאט ןדִיי זַא ,לעּפַאב ַא ןבעגעגסױרַא סכוד רעד טָאה .ןרעייטש יד ןלָאצ וצ

 ,ןעמַאזוצ ןדִיי יירד יו רעמ ןפערט טעוו'מ ביוא ןוא ,םענייניא ןעמוקפיונוצ טשינ

 -קעװַא טָאה סכוד רעד ןוא .טיוט םוצ ןטּפשמ ייז טעוו'מ ,תימהל םתד תחא זיא

 ןייז וצ רבוע טשינ ,ןדִיי יד ןטיה הלילו םמוי לָאז יז זַא ,הרימש ַא טלעטשעג

 ,לעפַאב ןייז ףיוא

 וימי לכ ךיז טָאה ,אביקע יבר ,בר רעשטיוװָאלוװַאּפ רעקיטלָאמעד רעד,

 םוצ חסּפ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .ןינמ ַא טימ "םירדס, יד ןטכירוצּפָא ןעוועג גהונ

 ןבילקעגפיונוצ ,הריזג 'סכוד םעד ףיוא קידנקוק טשינ ךיז ןבָאה ,רדס ןטשרע

 ,םיברוקמ עטנעַָאנ רָאג ענייז ןופ ןדִיי ףלע ,טייהרענעגרָאברַאפ ,זיוה ןיא בר" שיב

 .רדס םעד ןטכירוצּפָא רוביצב ןביוהעגנָא הנבל רעד ןופ ןייש רעד יינ ןוא
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 ןַאמטכער םהרובא

 יז ןבָאה .ןרָאװעג רָאװעג םעד ןגעוו ןענייז סכוד םענופ םירמוש עזייב יד,

 -ץגּפָא םיברוקמ ףלע ענייז טימ ןאביקע יבר ןוא זה סבר םעד טלגנירעגמורַא

 ,הסיּפת ןיא טרַאּפשרַאפ ייז לעּפַאב ןייז ףיוא ןוא ,סכוד םוצ טריפ

 ןטיוט עלַא ייז לָאז'מ זַא ,ןיד-קסּפ רעד סױרַא זיא םורַא געט עכעלטע ןיא,
 ,"תונושמ תותימ טימ

 ןוא ןגױא עטכייפ יד טשיוועגסיוא ,ןלירב יד ןעמונעגּפָארַא טָאה ןקז רעד

 : טצעזעגרָאפ

 -עגנָא ,רעסעפ ןיא טגײלעגניײרַא ןדִיי עטּפַאכעג יד ןופ עכעלטע ןעמ טָאה;

 -רעד םענופ טלקיײקעגרעטנורַא ןוא סעקעוושט עגנַאל טימ ןטייז עלַא ןופ טּפַאלק

 ;טױט םוצ סעקעװשט יד ןופ ןרָאװעג ןכָאטשעצ ןענייז ןדִיי יד .גרָאב ןקַיײב

 ,טָאטש ןרעביא טּפעלשעגמורַא ןוא דרעפ ןופ ןקע וצ ןדנובעגוצ ןעמ טָאה עקינייא

 -יפ ןכרוד טצעזעגפיורַא ןעמ טָאה עקינייא ;המשנ יד ןעגנַאגעגסיױוא ייז זיא'ס זיב

 ןגָארטעג ייז ןוא רעקעלפ עטציּפשרַאפ ףיוא ,גנַאגסױרַא ןטשרעטנוא םעד ,תעבטה
 ןעמ טָאה עקינייא ;םעטָא ןטצעל םעד טכיוהעגסיוא ןבָאה ייז זיב ןטפול רעד ןיא

 טָאה םעדכָאנ ןוא ,רעמייב ענעגיובעגרעטנורַא ייווצ וצ סיפ ערעייז ןדנובעגוצ

 :ןעייווצ ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ םורַא ױזַא ןענייז ייז ןוא ןזָאלעגּפָא רעמייב יד ןעמ

 -עצ טסייה סָאד ,ןעלטרעפ ןסייהעג סכוד רעד טָאה ,ןאביקע יבר ,בר םעד ןוא

 ערעדנוזַאב ריפ עלַא ףיוא םיקלח ריפ יד ןעגנעהפיוא ןוא ןריפ ףיוא ןדיינש

 ןעז סָאד ןלָאז ןדִיי רערימָאטישז יד ידכ ,רימָאטישז ןייק ןריפ סָאװ ,סעקטַאגָאר

 ,"ןקינעּפשרעדיװ וצ ןגָאװ טשינ ןוא

 ;טלייצרעד רעטייוו ןוא םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא טָאה ןקז רעד

 "מוא יד ןופ סרעּפרעק ףלע יד ןביילקוצפיונוצ ןליופַאב טָאה סכוד רעד;

 ַא ןוא .רעטניווצ ןשַיװג ןפיוא רבק ןייא ןיא ןבָארגַאב עלַא ייז ןוא ענעמוקעג

 ןדִיי זַא ,רבק םעד ןטיהוצּפָא ,טלעטשעגקעװַא סכוד רעד טָאה רמוש ןרעדנוזַאב

 ,לארשי רבק ֹוצ ןעגנערב ייז ןוא ענעמוקעגמוא יד ןענעבנגסױרַא טשינ ןלָאז

 שמש םוצ םולח ןיא אביקע יבר ןזיװַאב םורַא געט עכעלטע ןיא - ךיז טָאה, |

 םישודק יד ןבָארגסיוא ןייג ןסייהעג םיא ןוא רימָאטישז ןיא לוש רעסיורג רעד ןופ

 ןייז הכוז רֶע טעוװ ,טגָאזעגוצ םיא רַאפרעד ןוא ,לארשי רבק וצ ןעגנערב ייז ןוא
 .ןעמַאזוצ ייז טימ הרובק וצ ןעמוק

 "יזָאד רעד בילוצ ךיז ןייז וצ שפנ רסומ ןעוועג ןיכמ ךיז טָאה שמש רעד;

 ןוא ,רעלדנעה-ןפנָארב ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה .הווצמ רעסיורג רעק

 רע זיב ,רמוש םעד ןרוכישוצנָא ןעגנולעג םיא זיא ןעלטימ ענעדיישרַאפ ךרוד

 ץרעדנַא עכעלטע ןופ ףליהטימ רעד טימ ,רע טָאה טלָאמעד .,ןפָאלשעגנייא זיא

 ןיא ייז טגײלעגנײרַא ,םישודק ףלע יד ןופ סרעּפרעק יד ןבָארגעגסיױא ,ןדִיי

 'טכַארבעג ייז ,רעּפרעק סאביקע יבר ןופ םיקלח ריפ יד ךיוא ןבילקעגפיונוצ ,קעז
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 ךעוועג רבקמ ייז דלַאב עקַאט ןוא טכַאנ רעד ןטימ ןיא רימָאטישז ןייק רופ ַא ףיוא

 .שמש רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ ,לוש רעד ןבעל

 ,ןברָאטשעג שמש רעד זיא -- טקידנערַאפ ןקז רעד טָאה -- טכַאנ עבלעז יד;

 "װַאּפ ישודק יד טימ םענייניא ןעועג רבקמ םיא ןעמ טָאה השקב ןייז ףיוא ןוא

 עטנָאמרעדנביױא יד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא רבק רעייז ףיוא ןוא ,שטיװָאל

 ."הבוצ'מ

 ךעזעג ךיא בָאה ,לוש רערימָאטישז רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,סקנּפ םעניא

 שמש םעד ,םישודק רעשטיוָאלװַאּפ יד ןופ (ןעמענ 13) ןעמענ יד טנכערעגסיוא

 ךיוא יאדכ זיא'ס .ןעועג טשינ סקנּפ ןיא זיא אפוג השעמ יד .טנכערעגניײרַא

 השצעמ יד ןלייצרעד וצ טקידנעעג טָאה רעטלַא רעד יוװ םעדכָאנ זַא ,ןבעגוצרעביא

 ;ןפורעגנָא ךיז ,ןסעזעג ייברעד זיא סָאװ ,ןקז רעטייווצ ַא טָאה ,םישודק יד ןגעוו

 זיא'ס .רעטייוו ךָאנ טייג'ס ,השעמ רעד ןופ ףוס רעד טשינ ךָאנ זיא סָאד,

 סעקטַאגָאר יד ףיוא ןעגנאהעגסיוא טָאה'מ יו םעד ךָאנ געט עכעלטע :ױזַא ןעוועג

 ןייז טימ ,רע --- ומש-חמי ,סכוד רעד זיא ,רעּפרעק סאביקע יבר ןופ ןלייט יד

 "נוז ןרָאפעג ,*עקנעינַאּפ, יד ,רעטכָאט רעקיצנייא רעייז טימ ,תעשרמ יד ,בייוו

 ַא ןיא יז ןענייז ןרָאפעג .ןירַא לָאיצסָאק ןיא רימָאטישז ןייק ירפרעדניא קיט

 ןענייז ייז זַא זיא ."ץיּפשַאנ; דרעפ "ענעיַאטס; רָאּפ ריפ טימ טנַאּפשעג ,עטערַאק
 לייט םעד ןעזרעד ,סכוד רעד ,עשר רעד טָאה ,קירב רעד ףיוא ןרָאפעגפױרַא

 ,קירב ןרעביא ןעגנאהעג לעפַאב ןייז טיול זיא סָאװ ,אביקע יבר ןופ רעּפרעק

 ןָאטעג-ץימש ַא ןוא טנַאה סרעביײרטנָא םענופ שטייב יד טּפַאכעגסױרַא רע טָאה

 טימ ןעַירשעגסיוא ,רעּפרעק סאביקע יבר ןופ לייט ןרעביא שטייב רעד טימ

 השעמ-תעשב ךיז ןוא ,(אביקע ,דער) "?!ַאביקַא ,יַאדַאג, :שיליוּפ ףיוא הּפצוח

 ךיז ןבָאה םיצולּפ !ָאכדָאכדָאכ ןוא ַאכדַאכדַאכ :רעטכעלעג סיורג ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ

 רעד ןופ רעביא רעק ַא ןבעגעג ךיז טָאה עטערַאק יד ,טעשָאלָאּפעצ דרעפ יד

 .רעביירטנָא רעד ,רעטכָאט ןייז ,בייוו ןייז ,סכוד רעד ןוא ןיירַא ךייט ןיא ךיילג קירב

 ,"ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז עלַא -- דרעפ יד ךיוא

 -יירטנָא םעד; --- לָאמַאטימ ןעירשעגסיוא םינקז עכעלטע ןבָאה -- "!ןיינ ,ןיינ;

 .?!טעװעטַארעגסױרַא ןעמ טָאה רעב

 -כערעג רַאפ ליפעג עשידִיי סָאד ,ץרַאה עשידַיי סָאד ,רשוי רעשידִיי רעד

 טשינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןעגנערבוצמוא ןזָאלרעד טנעקעג טשינ טָאה טייקיט

 .ןכערברַאפ םעד וצ תוכייש עטקעריד ןייק טָאהעג
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 יומא רכקכ דלונש חיח ןכ םייח
 -רענייטש עקיקעריפ ַא ךיז טניפעג הָארטסָא ןיא תורבקה-תיב ןטלַא ןפיוא

 | ; תויתֹוא-הטילב טימ טצירקעגסיוא זיא'ס רעכלעוו ףיוא ,הבצמ ענ

 ."ןמא רבקב דלונש } ..יח ןב םייח ,3.

 ןיײלַא טָאה ר רע זַא ,טלייצרעד ןקז רעהָארטסָא ןַא זדנוא טָאה הבצמ רעד ןגעוו

 רעטעּפש ןרָאי טימ זיא רעכלעוו ,להקה-סקנּפ ןטלַא םעניא ןבירשרַאפ ןעזעג .

 .היח ןב םייח םעד ןגעוו השעמ עקידנגלָאפ יד ,הפרש ַא ןיא ןרָאװעג טעטכינרַאּפ
 לאומוש ןסייהעג טָאה רע .קלָאפרָאּפ גנוי ַא טבעלעג הָארטסָא ןיא טָאה'ס

 ,רחוס-דלַאװ רעכיײרגלָאפרעד ַא -- רע ;רעטכָאט עשידיגנ ַא -- יז .היח --- יז ןוא

 ןייק רעסַאװ ןטימ (ץליהעג) "סעטילּפ; ןקיש טימ ךיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ

 ,הבהא סיורג ןיא ,הוװלשו םולש ןיא טבעלעג טָאה קלָאפרַאּפ סָאד ,דנַאלשטיײד

 יז ןבָאה ,הנותח רעייז ךָאנ רָאי עכעלטע רעבירָאפ ןעוועג ןיוש ןענייז'ס םגה ןוא

 ,דניק ַא ןבָאה וצ ןעוועג הכוז טשינ ץלַא ךָאנ רעבָא

 טימ ןרָאפעגטימ לאומש טייצ וצ טייצ ןופ זיא םירחסמ עסיורג ענייז בילוצ

 םירחוס עקידנעטשַאב יד טימ תונובשח יד ןריפוצרעטנוא ידכ ,*סעטילּפ, יד

 םירחוס עינ טימ ןעגנודניברַאפ ןכַאמ וצ ידכ ךיוא ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ענייז

 עכעלטע טרעיודעג ךעלטנייוועג טָאה העיסנ ַאזַא .רעדנעל ןוא טעטש ערעדנַא ןיא

 .רָאי ץנַאג ַא --- לָאמַא ןוא םישדח

 רעגנַאל ַא ַאזַא ףיוא טזָאלעגסױרַא טַאהעג ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא ךיז טכַאמ

 ךיז רע טָאה ,ןכָאװ עכעלטע געװ ןיא ןעוועג טַאהעג ןיוש זיא רע ןוא ,העיסנ

 -וצטימ ןסעגרַאפ טושּפ ,םייהרעד ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע זַא ,טּפַאכעג םיצולּפ

 ןסערדַא יד וליפַא ןוא סעיצנַאטיװק ,ןטקַארטנַאק ,תונובשח יד ,ךיז טימ ןעמענ

 ןוא ןריּפַאּפ עלַא יד טָא ןָא זַא ,ןעוועג רָאלק םיא רַאפ זיא'ס .ןדנוק ענייז ןופ

 ,טכַארטעג טשינ גנַאל רע טָאה .,ןפרָאװעגסױרַא ןייז העיסנ ןייז טעװ ןטנעמוקָאד

136 



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 "מוא ךיז ןוא לפיש-לענש ַא ןעגנודעג ,געוו ןטימניא *סעטילּפ, יד טלעטְשעגפא

 | ,םייהַא טרעקעג

 לָאזימ זַא ,טלָאװעג טשינ רע טָאה ,טָאטש ןייז וצ טנעָאנ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 -- ןכַאמ קזוח רָאְג רשפא םיא ןופ ךָאנרעד ןוא ןעזרַאפ ןייז ןגעוו ןְסיֹוורעֶד ךיז
 -כרוד ,רעטלעטשרַאפ ַא ,ױזַא זיא .ןוא ןדמערפ ַא רַאפ טלעטשרַאּפ ךיז רע טָאה

 | |  .םייהַא ךיז וצ ןעמוקעג ןוא טָאטש יד ןעגנַאגעג

 חמשמ עדייב ךיז ןבָאה ייז .קילג ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא ענייז בייוו יד
 -טימ רע טָאה ,רחשה תולעכ ,ןגרָאמ ףיוא ןוא טקיטכענעגרעביא טָאה רע .ןעוועג
 ַא ןוא יורפ רעביל ןייז טיִמ טנגעזעג קיצרַאה ךיז ,ןריּפַאּפ עקיטיינ יד ןעמונעג

 .. געװ ןטײװ ןייז ףיוא טזָאלעג קירוצ ךיז רעטלעטשרָאפ

 רעבָא טָאה : ,ןעמוקמייהא ןייז ןגעװ טסּוװעג טשינ טָאה טָאטש ןיא רענייק ;

 בייוו ןייז ייב טקיטכענעג טָאה ,חרוא ןַא ,ןַאמ רעדמערפ ַא סעּפע זַא ;טסּוװעג ָאי !

 1 ,זיוה ןיא

 ןעגנַאגרַאפ/ םייוו ןייז זיא טכַאנ רעד ןופ אקווד זַא ,ןעשעג .ױזַא זיא'ס ןוא
 ,ןגָארט ןיא

 ,טנעקרעד ךעלרעּפניישַאב טָאה'מ ןעוו ,םישדח יד טכיירגרעד טָאה יז זַא

 סָאװ טכַאנ רעד ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא טָאטש עצנַאג יד טָאה ,תרבועמ זיא יז זַא

 דשח רעד ןלַאפעג ריא ףיוא זיא'ס ןוא ,טקיטכענעג ריא ייב טָאה רעדמערפ דעד

 ריא ןופ ךיז ןעמונעג ןוא ריא ףיוא םורק ןקוק ןביוהעגנָא ןעמ טָאה .תונז ןופ

 - | | | .ןרעטייוורעד -

 -עג ריא ףיוא ןעמעלַא ןופ ןענייז סָאװ ,ןקילב עזייב יד טליפרעד טָאה יז

 ,ףַארגעלעט רעדָא ,ןָאפעלעט ןייק .ןפלעה טנעקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה יז ,ןלַאּפ

 יד ןַאמ ריא ןגָאזנָא ןענעק לָאז יז זַא ,ןעוועג טשינ ךָאנ טייצ רענעי וצ זיא

 רעגנַאװש זיא יז זַא ןוא טכַארט ריא טשטנעבעג טָאה טָאג זַא ,הרושב עכעלקילג
 עריא טקוקעגסיוא טכַאנ ןוא גָאט ץרַאה טרעטיברַאפ ַא טימ יז טָאה .ןרָאװעג

 ןעמענּפָארַא ןוא ןעמוקמייהַא ןיוש לָאז ,לאומש רערעייט ריא ,ןַאמ ריא זַא ,ןגיוא

 .ןפרָאװעג ריא ףיוא טָאה'מ סָאװ ,דשח ןרעטיב םעד ,קעלפ ןסואימ םעד

 יד ןוא ןרעװ ןגעלעג ריא ןופ טייצ יד ןיוש ךיז טרעטנעענרעד ָאד ןוא

 -רעד ןופ ריא ןופ ךיז ןטלַאה ,תונכש עטסטנעָאנ עריא וליפַא ,טָאטש ןופ רעבייוו

 ןבָאה טשינ אשמו-עגמ םוש ןייק ריא טימ ןליוו ןוא סנטייוו

 ,טלמרומעג קידתודוס ןעמ טָאה -- ?!הנוז ַא -- שיא תשא ןַא;

 רעד ןגיטשעג זיא רעכעה ץלַא ,ךיוב ריא ןסקַאוװעג זיא'ס רעכעה סָאװ ןוא

 רעד טָאה .ןיד-תיב ןרַאפ טכַארבעג ןינע ןצנַאג םעד טָאה'מ זיב ,להק ןופ ןרָאצ
 סָאװ ,םינמאנ םישנא ןופ תודע-תייבנ ןעמונעגפיוא ,ןעוועג שרודו רקוח יונעג בר

 טָאה רעדמערפ רעד יװ ןעזעג ןבָאה ןײלַא ייז זַא ,טגָאזעג תודע 'ה םשב ןבָאה

 שמש ןיד-תיב םעד ןלױּפַאב בר רעד טָאה טלָאמעד .זיוה ןיא ריא ייב טקיטכענעג



 ןַאמטכער םהרובא

 ןסיורג םעד בילוצ טרעוו היח השא יד זַא ,םישודק תומוקמ עלַא ןיא ןפורוצסיוא

 טשינ תומא 'ד עריא ןיא לָאז רענייק ןוא ,הנחמל ץוחמ טלעטשעג תונז ןופ אטח

 | .ןייטש

 ,דניק סָאד ןריובעג טפרַאדַאב ןוא לוטשכָארב ןפיוא ןעמוקעג זיא יז ןעוו זיא

 ,דניק סָאד ןעמענוצּפָא ףליה-וצ ריא ןעמוק טלָאװעג טשינ םַאבייה ןייק טָאה

 טָאה יז רעדייא ךָאנ ,םירוסי עסיורג ןיא ןעגנַאגעגסיױא ענעסיוטשרַאפ ַא יז זיִא

 | | .ןריובעג דניק סָאד

 ןַאקרַאּפ ןבענ ,ךיוב ריא ןיא דניק ןטימ ,ןבָארגַאב עקידניז ַא יו יז ןעמ טָאה

 ,גָאט-רעטניוװ רעטלַאק ַא ןעוועג זיא היוול ריא ןופ גָאט רעד .תורבקה:תיב ןופ

 -הרבח יד ןעוו .ןגיוא יד טכַאמעג דנילב ןוא יינש םעד ןסירעג טָאה עכורעוװַאז ַא

 .העיקש רעד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא ,הרובק רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה אשידק

 ןעמוקעגנָא ,לאומש רחוס-דלַאװ רעד ,רעריא ןַאמ רעד זיא טלָאמעד דָארג

 "נָא ןעוועג טלעק רעד בילוצ רע זיא ךעלטנייוועג יוז ןוא .העיסנ רעטייוו ןייז ןופ

 ענרעטופ עכיוה ַא ּפָאק ןפיוא ,םידגב עמערַאװ עקידרעטניוו ענייז ןיא טצלעּפעג

 .ענעקרעד וצ םיא ןעוועג רעווש זיא -- עמשטוק

 :ייז יב טגערפ ןוא הטימה-יאשונ יד רע טנגעגַאב

 ,!ןברָאטשעג סָאד זיא רעוו ,ןדִיי ,רימ טגָאז;

 :םיא ייז ןרעפטנע
 ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,יורפ עגנוי ַא הרובק וצ טכַארבעג ןבָאה רימ;

 יד ,יז .ןצרַאה םוצ ןעמענ וצ ךיז סָאװ ָאטשינ רעבָא זיא'ס ,ןעייוו-טרובעג עריא

 ןיא ןרָאפעגקעװַא זיא רעריא ןַאמ רעד .טנידרַאפ רשכ טיוט םעד טָאה ,תעשרמ

 -עג טָאה ןוא ןדמערפ ַא טימ ןעוועג הנזמ ָאד יז טָאה ,טפעשעג בילוצ םיקחרמ

 ןבָאה יז ...ןבָאה ןתעב ןקיטייװ ןיא ןעגנַאגעגסיױא יז זיא ,רזממ ַא ןריובעג טלָאז

 ."עוװעג רבקמ רעטציא סָאד רימ

 ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ םיא זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה רע יװ ױזַא

 טיוט ריא ןיא רעקידלוש רעד זַא ןוא .ןעשעג זיא ָאד סָאװ ןפירגַאב דלַאב טָאה רע

 סיורג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא ,בר םוצ ןפָאלעג רע זיא ןגיוב ןסיוא לייפ ַא יוװ .רע זיא

 טכַאנ ענעי זיא רע יו ,'ת זיב 'א ןופ -- ץלַא טלייצרעד בר םעד ןוא ןייוועג

 ,דניק ןיימ זיא'ס .ןעוועג תרבועמ יז זיא רימ ןופ, .טלעטשרַאפ םייהַא ןעמוקעג

 .טנעה יד ןכָארבעג ןוא טרעמָאיעג רע טָאה ױזַא ."!רעטסיזמוא ןַא זיא דשח רעד
 ןוא ,ןיד-תיב ןייז ןפורעגפיונוצ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה בר רעד זַא

 "וצסױרַא ידכ ,רבק ןופ יז ןעמענוצסיורַא אשידק-הרבח יד טקישעג דלַאב טָאה'מ

 ,זיא ןיד רעד יוװ ,דניק סָאד ריא ןופ ןעמוקַאב
 ןיא טנפעעג רבק םעד טָאה'מ תעב ,ןבילבעג עלַא ןענייז טניוטשרעד ןוא

 ,טסורב רעטיוט ריא ןופ ןגיוז ןוא ןגיל דניק קידעבעל ַא ןעזרעד
 ,עקילייה ַא ןעוועג זיא יז זַא ,טגייצרעביא עלַא ךיז ןבָאה טלָאמעד טשרע
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 טָאה .הלווע עקידלַאװעג ַא ןעגנַאגַאב ריא ןגעק זיא להק זַא ןוא ,המשנ ערשכ

 ןוא ןעוועג תינעת רזוג טָאה'מ .טרָא בושח ,רעדנַא ןַא ףיוא ןעוועג רבקמ יז ןעמ

 ךָאנ טָאה ןיילַא בר רעד ןוא ,ןטעב הליחמ רבק ריא ףיוא ןעמוקעג זיא להק ץנַאג

 ,טגָאעג שידק רָאי ץנַאג ַא ריא

 ןעמָאנ סרעטומ ןייז ךָאנ ,םייח ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ןריא דניק םעד

 ןעוועג םימי ךיראמ טָאה םייח ןוא .תחנ ליפ טַאהעג םיא ןופ טָאה רעטָאפ ןייז .היח

 ,הבישו הנקז דצ

 ;טצירקעגסיוא הבצמ ןייז ףיוא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג רטפנ זיא רע ןעוו

 ןוז רעד ,םייח טקידרעַאב זיא ָאד-- ומא רבקב דלונש ,היח ןב םייח נ"9;

 "רבק סרעסומ ןייז ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאוװ ,היח ןופי
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 ןכָארנַאכ זיא סָאװ ,שודק ןגנוי ןופ רנק
 טייהרעקידעבעל ןרָאװעג

 ןכלעוו ןיא ,ץַאלַאּפ רעקיטכערּפ רעד םויה-דע ךָאנ ךיז טניפעג הָארטסָא ןיא

 טלָאמעד זיא טָאטש יד ןעמעוו וצ ,סכוד רעֶד טניוװעג קירוצ ןרָאי טימ .טָאה'ס

 ,ןפרָאװעגרעטנוא ןעוועג

 רָאנ ָאקימ רעכלעוו ףיוא ,הבצמ ַא ןַארַאפ זיא ץַאלַאּפ םעד ןופ טייוו טשינ

 | :רעטרעוו יד ןענעיילרעביא טכייל

 יח רבקנע שודקה ריעצה ניפ
 -עבעל ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא סָאװ ,שודק רעגני רעד טקידרעַאנ זיא ָאד) -

 ,(טייהרעקיד

 -ייש ַא רעייז ןעוועג זיא ,ריעצ רעד ,ןַאמרעגנוי רעד זַא ,טלייצרעד טרעוו

 -רעדעצ ַא יוװ ךיילג ןוא ןגיוא עקיטכיל עסיורג ,ןסקַאװעג ךיוה ,ראות-הפי ַא ,רענ

 ןטקעפנָאק ,ןזיּפש עטסעב יד ןופ םָארק עכייר ַא טַאהעג ןבָאה ןרעטלע ענייז ,םיוכ

 ײז ייב ןעמוק טנגעג םענופ םיצירפ יד ןגעלפ .,ןדעמ ןוא ןענייוו ײלרעלַא ןוא

 ,םָארק רעד ןיא ןפלָאהעגסױרַא טּפָא טָאה רוחב רעד ןוא ,ןפיוקנייא

 -עגּפָא ךיז ןוא הָארטסָא ןרָאפעגכרוד הדיחי-תב 'סכוד םעד זיא םויה יהיו |

 רעד זיא טלָאמ עד דָארג .ןטקודָארּפ עקינייא ןפיוקוצנייא םָארק רעד ייב טלעטש

 ,טנידַאב יז רע טָאה ,םָארק ןיא ןעוועג רוחב

 ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ יז זיא ,עזרעד רוחב םעדטָאה יז רָאנ יװ

 םינּפ קיטכיל ןייז .םיא ןופ ןגיוא עריא ןָאטּפָא טנעקעג טשינ ןוא טייקנייש ןייז

 טָאה רוחב םענייש םעדיטָא וצ שינעטסולג סיורג ַא ןוא טפושיכרַאפ יוו יז טָאה

 יז יװ םעדכָאנ ןיוש וליפַא ןעור טזָאלעג טשינ יז ןוא ץרַאה גנוי ריא טליפעגנָא

 .ץַאלַאּפ ריא ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא
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 טלַאטשעג עקיטכיל יד ,ןפָאלשנײא טנעקעג טשינ יז טָאה טכַאנ עצנַאג יד

 ןיא טָאה םיא וצ הוואת יד ןוא ןגיוא עריא רַאפ טבעוושעג טָאה רוחב םעד ןופ

 .רעייפ שילעה ַא יװ טנערבעג ריא

 טקישעג ,עטערַאק עטסנעש ריא ןענַאּפש ןפייהעג ירפרעדניא דלַאב יז טָאה

 .ןיירַא ץַאלַאּפ ןיא ריא וצ רוחב םעד ןטעברַאפ וצ רעניד ןטרעװסנעיױרטרַאפ ריא

 ריא וצ זיא רוחב רעד .עקידייל ַא טרעקעגמוא רעבָא ךיז טָאה עטערַאק יד
 .ןעמוקעג טשינ

 וזַא יו ןַאלּפ ןשלווייט ַא טכַארטרַאפ הסכוד ענזירּפַאק ,עטנרָאצרעד יד טָאה

 עכעלטע טקישעג טָאה יז :ךיז וצ רוחב םעד ןעגנערב ןוא ןכיירגרעד וצ סריא

 ןופ רוחב םעד ןענעבנגוצסיױרַא ןליופַאב גנערטש ייז ,רעניד עקרַאטש עריא ןופ

 -ַאבמוא ןַא ,םיא ןעגנערב וצ יבַא ,סַאג ןטימניא םיא ןּפַאכ רָאג רעדָא ,םייה ןייז

 | ,ריא וצ ,ןטקידעש

 -ניײרַא טלַאװעגרעביא ,טּפַאכעג רוחב םעד טָאה'מ .ןעשעג עקַאט זיא ױזַא ןוא

 ,ץַאלַאּפ ןיא ריא וצ טכַארבעג םיא ןוא עטערַאק ןיא טצעזעג

 "עג גָאט ַא לָאמ עכעלטע ןוא ץַאלַאּפ ןיא ךיז ייב ןסָאלשעגּפָא םיא יז טָאה

 ,דניז וצ טדערעגנָא ןוא טזדלַאהעג ,טשוקעג םיא ,םיא וצ ןעמיק

 רעסייה ןשוק עריא ןענייז גָאט ןדעי טימ .געט שכעלטע קעוװַא ןענייז ױזַא

 זיא רעבָא רוחב רעד ,טרעקַאלפעצ רעמ ךָאנ ךיז טָאה הוואת ריא ןוא ןרָאװעג

 .רעירפ יו טלַאק ןבילבעג ריא וצ

 -ייב טשינ םיא יז טעװ דייר עטוג טימ זַא ,ןפירגַאב ןוא טליפרעד יז טָאה

 -ַאנ ַא ןצנַאנניא םיא וצ ןעמוקעג ,טכַאנ ןטימ ַא ןיא ,לָאמנייא יז זיא -- ןעמוק

 וצ ןוא ןזדלַאה וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא םיא םורַא ךיז טלקיװעגמורַא ,עטעק

 זיב ,הוואת רעקידרעייפ ןוא שינעטסולג רעקידנענערב ליפיוזַא טימ ,םיא ןשוק

 םענעגייא ריא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא יז .ןעגנאגעגסיוא ריא זיא המשנ יד

 .רעייפ ןשילעה

 -מירג סיורג ןיא רע טָאה ,ןעשעג זיא ָאד סָאװ ןעגנַאגרעד זיא סכוד רעד זַא

 ,ץַאלַאּפ ןייז ןופ ןטרָאג ןיא טייהרעקידעבעל רוחב םעד ןבָארגַאב וצ ןלױפַאב ןרָאצ
 .רעטכָאט רעטיוט ןייז ןופ רבק םענופ טייוו טשינ

 רבק ןפיוא טלעטשעגקעװַא ןדִיי רעהָארטסָא יד ןבָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 יד ,ןעועג םשה שדקמ טָאה סָאװ ,רוחב םענעבָארגַאב-קידעבעל םעד-טָא ןופ

 ,חבצמ ענרענייטש עטנָאמרעדנביױוא
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 ייבטיה'ראנ, םענופ יילניטש, סַאד
 ֿביײװ ןייז טיה

 רבק ןפיוא "לביטשא ַא ןַארַאפ זיא וועליהָאמ ןיא תורבקה-תיב ןטלַא ןפיוא

 רעכלעוו ףיוא ,הבצמ ַא טייטש "לביטש; םענופ טנַאװ-חרזמ רעד ייב .שודק ַא ןופ

 | : טצירקעגסיוא זיא'ס

 רבחמה לעב םהרבא ה"ומב י'יעשי ה"ומ םישוהקה םיפרוענה ניּפ

 ג*י ןרטפנש ,ז"ביר ה"ומ תב ליכער תרמ העונצה ותשאו "בטיה ראבג

 .היביצי'נ'ת ק"פל ג"פת רייא

 : גנוצעזרעביא עשידיי

 רעד ,םהרבא ןופ ןוז רעד ,'יעשי םיפרשנ עקילייה יד טקידרעַאב ןענייז ָאד)

 רעטכָאט יד ,ליכער יורפ עקיטכרָאפסטָאג ןייז ןוא "בטיה ראב, רפס םענופ רבחמ

 (...ק"ּפל (1722) ג"ּפת רייא גיי ןרָאװעג רטפנ ןענייז עדייב ייז .ז"ביר ןופ

 ,טלייצרעד םיא ןגעוו טרעוו .וועליהָאמ ןיא בר ןעוועג זיא היעשי יבר רעד

 זיא ןוא ,רתסינ ןיא ייס ןוא הלגינ ןיא ייס ,ןואג רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע זַא

 השק םיא זיא ,ןענרעל ןתעב ,לָאמנייא .הרות טנרעלעג ןוא ןסעזעג הלילו םמוי

 טָאה ןוא -- טכוזעג ןוא טשרָאפעג רע טָאה גנַאל-ןכָאװ .הכלה רבד ַא ןרעוװעג

 םינבר ךס ַא וצ ןבירשעג רע טָאה .ןינע ןברַאה םעד ןרעפטנערַאפ טנעקעג טשינ

 יד רעבָא ,רבסה ַא טכוזעג ,תובושתו-תולאש טריפעג ,רוד ןייז ןופ םינואג ןוא

 םעד טכַאמעג רערעלק טשינ םיא ןבָאה ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,תובושת עלַא

 .הכלה-רבד ןטרעטנָאלּפרַאפ ןרעווש

 ןייז וצ חירטמ ןסָאלשַאב ןוא ןעװעג רעצמ קרַאטש היעשי יבר ףיז טָאה

 "רַאפ טשינ סָאד ןכַאמ רָאלק םיא רַאפ לָאז ןילַא רע זַא ,"הרותה-רשי םעד
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאגטע עשידיי

 רהטמ ןוא שדקמ ךיז ןביוהעגנָא רע טָאה ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ .עכעלדגעטש

 ןווכמ ,םידוחי ןעוועג דחימ ,תוקספה טסַאפעג טָאה ,הליבט ןוא הליפת ךרוד ןייז

 ןענעז ױזַא .תומש-יפוריצ ןופ דוס םעד ןכיירגרעד וצ טכוזעג ןוא תונווכ ןעוועג

 ,רעטרעטיילעג ַא זיא רע ןעוו ,גָאט םענייש ןייא ןיא זיב ,ןכָאװ ןוא געט ייברַאפ

 השעמ-תעשב ןוא ,הנווכ סיורג טימ ןעוועג ללּפתמ ןוא ןענַאטשעג רעטקיליײיהעג ַא

 למיה ןופ יװ ןעזרעד םיצולּפ רע טָאה -- תומש עקילייה ןופ םיפוריצ טכַאמעג

 טשינ זַא ,טנעקרעד דלַאב טָאה רע .ךאלמ רעקידרעייפ ַא םיא וצ ּפָארַא טרעדינ

 ןיע-ףרהכ ןוא ."שאה-רשפ רעד טרעיינ ,טמוק ןוא טרעדינ "הרותה רש; רעד

 םיפוריצ יד ןיא ןעוועג העוט וװ-ץעגרע ךיז יאדװַא טָאה רע זַא ,ןפירגַאב רע טָאה

 -עגּפָארַא רָאג רע טָאה "הרותה-רשפ םעד טָאטשנָא ןוא םישודקה תומש יד ןופ
 :עסיורג ַא זַא ,ןעמונַאב טָאה רע .ןלַאפַאב דחּפ ַא םיא זיא ."שאה-רש, םעד טכַארב
 ןרעװ טרעצרַאפ ןצנַאגניא ,סחו-הלילח ,ןעק יז :טָאטש ןייז ףיוא טרעיול הנכס
 ןייז ןריפסיוא זומ ךאלמ ַא זַא ,עודי זיא'ס לייוו ,"שאה-רש? ןעמַאזיורג םענופ
 ןוא ,חנכס רעסיורג רעד ןגעוו בייוו ןייז טלייטעגטימ דלַאב רע טָאה .תוחילש

 ןלַאפעג ,"שאה-רש; ןקידנעמוקנָא םעד ןגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז עדייב ייז

 ןיֵלַא ייז וו ױזַא זַא ,ןעועג העדומ-רסומ ןוא רעמינּפ ערעייז ףיוא םיא רַאפ
 ןייז וצ לבקמ ןמוזמו ןכומ רעבירעד ייז ןענייז ,החריט ןייז ןיא קידלוש ןענייז
 םשה-שדקמ טיירג ןענייז יז .ןילַא ךיז ףיוא ךיוא תוחילש ןייז ןופ שנוע ןלופ םעד

 ,ןטַאש טשינרָאג םענייק ,הלילח ,לָאז'ס ,יאנתב -- ,ןייז וצ

 -רַאפ ךיז ,זיוה ןיא קירוצ ןעגנַאגעגנײרָא בייוו ןייז טימ היעשי יבר ןענייז
 טלקיװעגמורַא טָאה רעייפ ַא ןוא .יודיוװ ןגָאז ןביוהעגנָא ןוא קינייוװעניא טכַאמ
 ,הלוע ןברק ַא יוװ ,ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז ייז ןוא ןטייז ריפ עלַא ןופ זיוה סָאד
 רעסיוא זַא ןעשעג זיא'ס ןוא .ריעה שודיק ןוא הרותה שודיק ,םשה-טודיק ףיוא
 ,תז אוה יכ וליפַא ,טשינ םענייק טרירעגנָא טשינ רעייפ סָאד טָאה זיוה ןגייא רעייז

 ןופ שַא סָאד ןבילקעגפיונוצ ןעמ טָאה ,טליטשעגנייא ךיז טָאה הפרש יד ןעוו
 ןטלַא ןפיוא הרובק וצ טכַארבעג ,ליכער יורפ ןייז ןוא היעשי 'ר ,םיפרשנ יד
 -ןביוא יד טלעטשעג ןוא "לביטש; סָאד טיובעגפיוא רבק רעייז ףיוא ,ןימלע-תיב
 ,הבצמ עטנַאמרעד

 -חקדצ ןעגנאהעג סנטצעל זיב ןענייז הליפתייתב רעוװעליהָאמ יד ןיא ןוא
 -רעד טרעוו'ס יװ לייוו ,"בטיה-ראבל טיײצרָאי תורנע :טפירשפיוא ןטימ סעקשוּפ
 רעד ,היעשי יבר ןעמוקעג שינעעשעג רעד ךָאנ דלַאב טייצ עצרוק ַא זיא ,טלייצ
 -לעז רעד ןוא ןייא ןיא ,םיתב-ילעב עבושח עכעלטע וצ םולח וצ ,?בטיה-ראב;
 -המשנ ןדניצוצנָא ןסעגרַאפ טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןעוועג ררועמ ייז ןוא ,טכַאנ רעב
 טלָאמעד טניז ןעמ טָאה .הנשב הנש ידמ טײצרָאי רעייז ןופ גָאט םעניא טכיל
 ,טפירשפיוא רעטנַאמרעדנכױא רעד טימ סעקשוּפ ערעדנוזַאב יד-טָא טלעטשעגנייא
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 ןַאמטכער םהרבא

 ןעמ טָאה רעטלעג עטלמַאזעגנָא יד ןופ .םישודק תומוקמ עלַא ןיא טּפַאלקעגנָא ייז

 ,טײצרָאי רעייז ןופ גָאט םעניא טכיל יד ןדניצוצנָא טיהעגּפָא ןוא טכיל טפיוקעג

 -רעד השעמ יד זדנוא טָאה'מ תעב ייברעד ןסעזעג זיא סָאװ ,רעקשטיטלַא ןַא |

 קילדנעצ עכעלטע טימ יו טקנעדעג רע זַא ,ןעוועג ףיסֹומ ףוס םוצ טָאה ,טלייצ

 םעניא טכיל-המשנ יד ןדניצוצנָא ןסעגרַאפ טַאהעג לָאמניײא להק טָאה קירוצ רָאי

 יד ןוא ,הפרש ַא ןכָארבעגסױא גָאט םענעי ןיֹא זיא --- טייצרָאי רעייז ןופ גָאט

 טשינ ךיז טּפַאכ'ֿמ ןעוו ,רעייפ ןטימ קעװַא ןעוועג הלילח טלָאװ טָאטש עצנַאג

 דימו-ףכית לָאז'מ זַא ,ןייז וצ זירכמ שמש םעד טקישעג טָאה בר רעד .סנטיײצַאב

 ,טכיל-טיײצרָאי יד ןדנוצעגנָא טָאה ןילַא רע ,לוש רעסיורג רעד ןיא ןעמוק

 -עגנייא ךיז טָאה הפרש יד ןוא שידק טגָאזעג ,"םימחר אלמ לא, ןַא טכַאמעג
 : , יה יו = וו | -  .טלישש
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 לָאיצטַאק רעשיליוּפ רעד ןוא וינעשרעז 'ר

 ֹא

 ַא ףיוא ןזיוועגנָא זדנוא ןעמ טָאה קינלעשטישט לטעטש םעניילק םעד ןיא

 טלוב גונעג ךָאנ ךיז ןבָאה'ס .סמערוטש ןוא סנגער ןופ ענעכירעגּפָא ןַא .הבצמ

 :רעטרעוװו יד ןעזעגסױרַא

 ןינעשרעה 'ר הנוכמה ,שריה יבצ שחדקה ניפ

 ,(1760) כ"קת רעדָא (1742) ב"קת זיא טרּפ רעד

 וצ טסּוװעג לטעטש ןופ ןדִיי עלַא טעמכ ןבָאה וינעשרעה 'ר םעד ןגעוו

 *:השעמ ענייש-רעדנווװ עקיזָאד יד ןלייצרעד

 "ייא תעב ,לָאמנייא טָאה ,טרעהעג טָאה לטעטש סָאד ןעמעוו וצ ,סכוד רעד

 ןשילױּפ ַא ןעיוב וצ ןסָאלשַאב ,קינלעשטישט ןיא ןכוזַאב עטפָא ענייז ןופ םענ

 ןיא ןבעגעגרעביא ןוא עשרַאװ ןופ לַאנידרַאק ַא טכַארבעגּפָארַא רע טָאה ,לָאיצסָאק

 ,לָאיצסָאק ןטנַאלּפעג םעד ןעיוב ןטימ ןריפוצנָא טנעה ענייז

 ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל חטש ַא ןבילקעגסיוא ןבָאה לַאנידרַאק ןטימ סכוד רעד

 ןטסקיסַאּפ םעד יו --- ,טייז-חרזמ רעד ןופ ,תורבקה-תיב ןטלַא ןטימ טצענערגעג

 .ןעיוב םוצ םוקמ

 עכיוה עכעלטע טכַארבעגּפָארַא ןעמ טָאה ,ןעיוב ןעמונעג ךיז טָאה'מ רעדייא

 ןעװַארּפ ךרוד טקילײהעג טרָא סָאד ןבָאה סָאװ ,רעטסירּפ עטסּוװַאב ,עכעלטסייג

 -ייוו ןרעכיור טימ ןוא ?רעסַאוװ קילייה, ןעלקנירּפש טימ ,סעינָאמערעצ עזעיגילער

 -פיונוצ ךיז ןענייז'ס רעכלעוו וצ ,הדועס עסיורג ַא טעװַארּפעג ךיוא טָאה'מ .ךור

 וחוכ ,' ןַאמרדגיו .ש ,298 טייז ,'א ךרכ ,"תימושר, ןיא טנַאירַאװ רעכעלנע ןַא (*

 | ,"קידצ לש
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 ןַאמטכער םהרבא

 ךיז טָאה הדועס יד .רעפרעד ןוא טעטש עקימורַא רעקילדנעצ ןופ םיחלג ןרָאפעג
 .רדסכ געט עכעלטע ןגיוצעג

 רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה רעבירָאפ ןעװעג זיא החמש יד יװ דלַאב
 ןוא ןפיט .ַא ןבָארגעגסױא ןעמ טָאה גָאט ןטשרע םעד ךיילג .ןעיוב ןופ טעברַא
 "-וצניירַא ןזיוװַאב ןבָאה רעטסיימיוב יד .טנעמַאדנופ םעד ןגייל וצ בורג ןטיירב
 ןבָאה סערַאילומ יד ןוא ,רענייטשלקניוו עקיזיר ריפ ןעלקניוו ריפ עלַא ןיא ןגייל
 ,טנעמַאדנופ םענוֿפיטײרב רעד ןיא ןוא גנעל רעֶד ןיא לגיצ טגיילעג גָאט ןכרוד
 ,גנַאגרעטנוא-ןוז ךָאנ זיב גָאט ןטשרע םעד טעברַאעגּפָא יז ןבָאה ױזַא

 ןבָאה ,טעברַא רעד וצ ןעמוקעג רעדיוו ןענייז רעטעברַא יד ןעוו ,ןגרָאמ ףיֹוא
 טנעמַאדנופ םענופ טייז-חרזמ םענופ לגיצ יד ןוא רענייטשלקניוו יד ןענופעג ייז
 "עגסױרַא --- (ןימלע:-תיב ןטלַא ןשידִיי ןטימ טצינערגעג ךיז טָאה סָאװ ,טייז יד)
 - .ענעפרָאוװ

 ןעזרעד סָאד טָאה ,טעברַא-יוב רעד רעביא הנוממ רעד ,לַאנידרַאק רעד זַא
 ןבָאה סָאד ןלָאז ןדִיי יד ףדַיי יד ףיוא דלוש יד ןפרָאװעגפױרַא ךיילג רע טָאה

 .ןברוח םעד טכַאמעגנָא ןוא טכַאנייב .ןעמוקעג

 יד ןעמונעגפיונוצ ,חיגשמ רעד ,לַאנידרַאק רעד טָאה ןרָאצמירג סיורג ןיא

 -עג רעד ןגעו טלייצרעד ,סכוד םוצ ןעמוקעג ייז טימ םענייניא ןוא רעטעברַא

 דלוש סנעמעוו ןיא ,ןדִיי יד ןפָארטשַאב דלַאב לָאזמ טרעדָאפעג ןוא שינעעש
 ,ָאטשינ לפייווצ ןייק רָאג זיא'ס

 ןייק ןדִיי יד רעירפ לָאמנייק טָאה רע .רעטוג ַא ןעוועג עבטב זיא סכוד רעד

 ספָאשיב םעד ןעמונעגנָא טשינ לָאמסָאד ךיוא רע טָאה ,ןָאטעג טשינ סטכעלש

 סָאװ ןעז טעוו'מ .סעכ ןייז ןטלַאהנייא ןסייהעג ,טקַיורַאב םיא טָאה רע .הריסמ

 .ןעשעג טעװ ןגרָאמ

 טימ טעברַא רעד וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז ןגרָאמ ףיוא רעטעברַא יד ןבָאה

 -רעִירפ רעייז ףיוא רענייטשלקניוו יד טגײלעגנײרַא קירוצ טָאה'מ .סיילפ סיורג

 -ַאדנופ םענופ לגיצ יד טגיילעגסיוא רעדיוװ ןבָאה רערעיומ יד ןוא טרָא ןקיד
 ,טנעמ

 עלעיצעּפס ַא ןבילקעגסיוא ןוא ןעוועג בשיימ סכוד רעד ךיז טָאה גָאט ןכרוד

 זַא ,ןסייהעג ןוא דוס םעד טעיורטרַאפ ייז ,םירעיוּפ עטנוזעג עכעלטע ןוּפ הרימש

 ןעמוק הקיתשב ייז ןלָאז ,ןייגעצ ךיז ןלעװו רעטעברַא יד יװ םעד ךָאנ דלַאב

 .טכַאנ עצנַאג יד ןטיה גנערטש ןוא ץַאלּפ-יוב םוצ

 טגײלעגקעװַא ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו ,גנַאגרַאפנוז ךָאנ ,דלַאב עקַאט ןוא

 ךיז ,ןעמוקעגנָא םירמוש עלעיצעּפס יד ןענייז --- ןעגנַאגעגמײהַא ןוא טעברַא יד

 רעד ףיוא ןוא ,ןלַאירעטַאמ-יוב ערעדנַא ןוא לגיצ סעּפוק יד רעטניה טקעטשרַאפ

 ,םלוע- תיב ןשידִיי ןטימ ךיז טצינערג סָאװ ,טייזזחרזמ רעד ןופ גנעל רעצנַאג

 .עקידלוש יד ןּפָאכ ןענעק וצ ידכ ,*ךַאוװ ןטלַאהעג ייז ןבָאה
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 שינרעטצניפ רעד ןיא ןגיוא ערעייז טגנערטשעגנָא ייז ןבָאה רעבָא טסיזמוא

 .ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה רענייק ...טכַאנ רעד ןופ

 יװ ןעזרעד םיצולּפ םירמוש יד ןבָאה ,טכַאנ עבלַאה ןעמוקעג זיא'ס זַא רעבָא

 -ייטשלקניו ערעווש יד סױרַא ךיז ןבייה טייז-חרזמ רעד ןיא טנעמַאדנופ םענופ

 ,לגייפ עקידרעייפ יװ ןטפול רעד ןיא ןעַילפ לגיצ עטיור עטכייל יד ןוא ,רענ

 -צניפ עצרַאװש ַא ,ןלַאפַאב דחּפ רעסיורג ַא םירמוש יד זיא .סנייא ךָאנ סנייא

 טלייצרעד םיא ןוא סכוד םוצ ןפָאלעג קערש-טיוט ןיא ייז ןענייז ,המיא ערעטי

 | .ןעזעג ןגיוא ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה ייז סָאװ

 זַא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוקעג ,תעדה:-בושי ןגנַאל ַא ךָאנ ,סכוד רעד זיא

 "חרזמ רעד ןיא ,ןטרָאד טנעמַאדנופ ןרעטנוא זַא ,רָאנ יו ,שרעדנַא טשינ זיא'סי

 ,םיתמ עשידִיי ןבָארגַאב ןגיל ,תורבקה:תיב ןשידִיי ןטימ ךיז טצענערג סָאװ ,טייז

 ןפרַאװ ,לגיצ ןוא רענייטש יד ןופ אשמ יד ןגָארטרַאפ טשינ םיתמ יד ןענעק

 ,לגיצ עטגיילעג יד טימ טנעמַאדנופ ןצנַאג םעד סױרַא רעבירעד ייז

 םעד ,לַאנידרַאק ןרַאפ טגָאזעגסױרַא סכוד רעד טָאה ענייז ארבס עקיזָאד יד

 "יא טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .ןעמונעגנָא ארבס יד טָאה לַאנידרַאק רעד .חיגשמ

 םעד ךיז וצ ןפור לָאז רע זַא סכוד םעד טהצעעג טָאה רע ,אברדא .ןקָארשעגרעב
 ,טרָאװ ןברַאה ןטימ ,ייז ןופ ןרעדָאפ ,לטעטש ןופ םיתב-ילעב עבושח יד טימ בר

 "יוב רעד ןיא ןרעטש ןרעהוצפיוא םיתמ עשידִיי ערעייז ייב ןלעוּפ ןזומ ייז זַא

 סואימ רָאג ייז ןלעװ -- ןענערָאוװ ייז רע לָאז --- טינ ַא ,לָאיצסָאק םענופ טעברַא

 | ,ןדײנשּפָא

 "עג ירפרעדניא דלַאכ ןגרָאמ ףיוא ןוא הצע ןייז טגלָאפעג סכוד רעד טָאה

 :טגָאזעג ױזַא ייז וצ ןוא םיתב-ילעב עטסנעש יד טימ בר םעד ךיז וצ ןפור טקיש

 ןטימ ןייגנָא טשינ ןזָאל םיתמ עשידִיי ערעייא זַא ,ןייז ןסיוו טלָאז ריא !ןדַיי;

 ןגיל ןטרָאד זַא ,רעִירפ טסּוװעג ןעוועג ךיא טלָאװ !לָאיצסָאק רעזדנוא ןופ ןעיוב

 ןעיוב וצ ןביוהעגנָא טשינ טרָא םעד ףיוא הליחתכל ךיא טלָאװ ,םיתמ עשידִיי

 -רַאפ ַא טציא ןיוש סע זיא ,טסּוװעג טשינ רעבָא ךָאד ךיא בָאה .לָאיצסָאק םעד

 -טסייג עכיוה רָאג ערעזדנוא ןופ ןרָאװעג טקיליײהעג זיא ץַאלּפ רעד .,ךַאז ענעלַאפ

 -ירעד ,ןייז טשינ דייר םוש ןייק ןיוש ךָאד ןעק ןעיוב ןרעהפיוא ןגעוו זיא ,עכעל
 ,םיתמ ערעייא ייב ןלעוּפ טלָאז ,ןדִיי ,ריא זַא ,ןטוג טימ ,ךייא ןופ ךיא רעדָאפ רעב

 ןרעהפיוא ןוא םירבק ערעייז ןיא ןעור ןלָאז ייז זַא ,ןגעוו-הבוט רעייא ןופ עקַאט

 "!ןזייוַאב סָאד טנעק ריא זַא ,סייוו ךיא .טעברַא-יוב רעזדנוא ןיא ןרעטש וצ

 -ילגרַאפ יו ןייטש ןבילבעג ןדִיי יד ןענייז םירוביד עברַאה 'סכוד םענופ

 רעד .ליומ ןופ ןעגנערבסורַא טנעקעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רענייק .עטרעוו

 ףיוא טרַאװעג ןוא ןקילב עטלַאק ,עקיזיּפש ענייז טימ ןכָאטשעג ייז טָאה סכוד

 .רעפטנע ןַא
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 ןַאמטכער םהרבא

 טימ טגָאזעג ןוא טומ טימ ךיז ןעמונעגנָא ,טקרַאטשעג בר רעד ךיז טָאה

 :הענכה רעקירעהעג ןוא גנוגנערטשנָא סיורג

 רעזדנוא ןיא רָאנ טגיל סָאװ ,ץלַא ןָאט וצ וצ ריד ןגָאז רימ !ףַארג רעקידענג;

 רימ .ןָאט וצ תושר ןבָאה ןוא ןגעמ רימ סָאװ ,ץלַא ןָאט ןלעוו רימ .ןָאט וצ חוכ

 ,םירבק ערעייז רעביא ןטײרּפשסיױא ךיז ןלעװ רימ .הלילו םמוי ןייז ללּפתמ ןלעוו

 ןרעטש טשינ ןלָאז ייז זַא םימחר םיתמ יד ייב ןטעב ךיז ןוא ןגָאלק ןוא ןענייוו

 םיתמ יד זַא ,ןייז חיטבמ טשינ ןפוא-םושב רעבָא ןענעק רימ .טעברַא רעייא ןיא

 וצ ןרעהוצוצ ךיז ייז ןעגניווצ וצ חוכ םעד טשינ ןבָאה רימ .ןגלָאפ זדנוא ןלעוו

 ,טלעוו ַא -- טלעװ רעטדײשעגּפָא ,רעדנַא ןַא ןיא ןבעל םיתמ .תושקב ערעזדנוא

 ןטעב רעבירעד .הטילש עטסדנימ יד טשינ ןבָאה עקידעבעל רימ רעכלעוו ףיוא

 טשינ הלילח ןלעװ םינונחתו תוליפת ערעזדנוא ביוא זַא ,רַאה רעקיטכיל ,ךיד רימ

 ,"טסלָאז ,טײקטרַאּפשעגניײא רעייז ייב ןביילב ןלעוו םיתמ יד ןוא הלועּפ ןייק ןבָאה

 ,!ןרָאצ ןייד זדנוא ףיֹוא ןזָאלסיוא טשינ ,ףַארג רעסיורג

 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה םינּפ ןייז ,המיח-אלמ ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא סכוד רעד

 ,ןדִיֹו ענעקָארשרעד יד וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה רע .רעייפ ןשילעה ַא טימ יוװ

 : טרענודעגסױרַא ןוא ,םינּפ-לא-םינּפ שממ

 ןקיליײה רעזדנוא ןרעטשעצ לָאמַארעדיװ ןלעװ ערעייא םיתמ יד ביוא !טרעה,

 עקיליה ערעייא עלַא ןרעטשעצ וצ ןלעפַאב לעװ ךיא זַא ,ךייא ךיא ןרָאװ .,ןינב

 ןלעװ רעטעברַא עניימ !ןייטש ַא ףיוא ןייטש ַא ןזָאלרעביא טשינ לעוו'כ .םינינב

 ,טייצ שדוח ַא ןטרַאװ לעװ ךיא ןוא גָאט ןדעי טעברַא רעד טימ ןייגנָא רעטייוו

 ,=!ןלָאצַאב רעייט טעװ ריא !ךייא גָאז ךיא סָאװ טקנעדעג

 ,ןדנווװשרַאפ לענש סכוד רעד זיא ,טנייז טגָאזעגּפָא

 -- דחּפ-טיוט ןוא המיא טימ לופ ,ינק עקידרעטיצ טימ ,ּפעק ענעגיובעג טימ

 טרעקעגמוא ךיז ןוא ץַאלַאּפ םעד ןזָאלרַאפ שארב בר ןטימ ןדִיי עבושח יד ןבָאה

 .ןיירַא טָאטש ןיא

 ורעביא טײרּפשרַאפ לענש-ץילב ךיז טָאה הריזג ערעטצניפ ספַארג םעד

 ןיא ןבילקעגפיונוצ ,ףטו םישנ ,םישנא ,ןדַיי רעקינלעשטישט ךיז ןבָאה .לטעטש
 ןרעװ ןָאטעג ןעק'ס סָאװ ןטכַארטַאב וצ ןוא ןייז וצ ללּפתמ ,לוש רעסיורג רעד

 ןעגנַאגעג םענייניא עלַא ךָאנרעד זיא'מ .םיתמ יד ןטעברעביא ןוא ןקַיורַאב וצ

 -רַאפ ,םירבק ערעייז רעביא רוביצב ןעוועג ללּפתמ טָאה'מ .תורבקה:תיב ןפיוא
 טשינרָאג רעבָא טָאה'ס .טכיל-המשנ ןדנוצעג ,הליחמ ןטעבעג ,ןרערט ןכָאב ןסָאג

 ןבָאה רעיוב יד סָאװ :רעִירפ יוװ טרַאּפשעגנײא ןבילבעג ןענייז םיתמ יד .ןפלָאהעג

 ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טרעטשעצ ייז ןבָאה ,גָאט ןכרוד טיובעגפיוא
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 רָאלקלָאפ ןֹוא עיּפַארגָאגטע עׂשידיי

 ב

 ןַא טעמכ ,דִיי רעטושּפ ַא טניוװעג טייצ רענעי וצ טָאה קינלעשטישט ןיא

 ןגָאז וצ טַאהעג ביל ןוא תובהלתה סיורג טימ ןענוװַאד רעבָא טגעלפ רע ,ץראה-םע

 ןטסָארּפ ןטימ וינעשרעה ךיז טגעלפ ןרבח .ןפורעג םיא ןעמ טָאה וינעשרעה .םיליהת

 טימ רע טגעלפ ןעלדנַאה .רעיײג-ספרָאד ןוא תוכאלמ-לעב ,תולגע-ילעב טימ :ןומה

 ןיא ךיז ןעײרדמורַא ןעזעג םיא ןעמ טָאה בור'ס .טכַאמעג ךיז טָאה'ס רָאנ סָאװ

 םיא טָאה'מ .ןעלדנַאװ ןוא ןעלדנַאה יז טימ ,סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ ןשיוצ קרַאמ

 רעקנעש יד ?ייב .הסוכ ַא ןכַאמ ןקנעש יד ןיא ןפערט טנעקעג טּפָא ץנַאג ךיוא

 ןטלַאהעג ןבָאה רעקנעש יד .טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא ןעוועג ,בגא ,וינעשרעה זיא

 יד ןירַא טמוק ,ןעקנורטעג טָאה וינעשרעה ןכלעוו ןופ ,הקשמ סַאפ ַא ןיא זַא
 ,הכרב-לזמ

 טָאה סכוד רעד סָאװ ,ןימרעט םענופ גָאט רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא'ס
 טָאה'מ ,לוש רעסיורג רעד ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןדִיי עלַא .טלעטשעגּפָא

 יד ןייז וצ סייפמ ױזַא יװ לטימ ַא לָאמ ןטצעל םוצ טכוזעג ןוא ןעוועג ללּפתמ

 -ץלַא ףיוא ןגעלעג זיא שואי רעד .ןעניפעג טנעקעג טשינ טָאה'מ ןֹוא -- םיתמ

 ןשיווצ ןופ ךיז טָאה םיצולּפ .לוק ןפיוא טױעמָאיעג טָאה םלוע רעד .רעמינּפ סנעמ

 ןעמוקעגפיורַא רע זיא ,רענעגיובעג ַא ,ךעלעמַאּפ ,וינעשרעה ןביוהעגפיוא םלוע
 ,ןעוועג העדומ-רסומ, רעטרעוו עכעלטע עטלייצעג ןיא ,ליטש ןוא המיב רעד ףיוא
 ךָאנ ,טכַאנײב טנייה ךָאנ עקַאט ןוא ..םיתמ יד ייב ןלעוּפ ןוּורּפ טעו רע זַא
 ,תוצח

 זיא ןוא ןדִיי ןינמ ַא ךיז טימ ןעמונעג וינעשרעה טַאה בירעמ ךַאנ דלַאב
 טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה עלַא .םלוע-תיב ןפיוא ןעמוקעגפיורַא ייז טימ ןעמַאזוצ
 זיב םיליהת טגָאזעג ןוא טנעמַאדנופ ןטגיילעג-שירפ רעדיוו םענופ דנַאר םייב
 יד ןוא רענייטש יד ןעילפ וצ ןביוהעגנָא רעדיוװ ןבָאה'ס ןעוו ,תוצח ךָאנ .תוצה
 טרַאװעג ןוא רעקידנגייווש ַא ןענַאטשעג וינעשרעה זיא ,טנעמַאדנופ םענופ לגיצ
 טשרע .קַיור ןבילבעג ןוא לגיצ ןטצעל םעד ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה םיתמ יד זיב

 םינּפ ןייז ,בורג םענעפָא ןרעביא ןגיובעגרעבירַא וינעשרעה ךיז טָאה טלָאמעד
 ַא טימ ןוא טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ןיא טלַארטשעצ ךיז טָאה

 -נײרַא -- תולוקרעדיו רעטנזיױט טימ טכליהעגּפָא טָאה סָאװ ,לוק שירעלעפַאב

 :ןושלה הזב ןײרַא בורג ןיא ןעִירשעג

 םינמאנ םיחילש יו רעטציא ךייא וצ ןעמוק רימ .םיתמ עקילייה ריא ,טרעה;
 ןוא הליחמ ךייא ייב ןטעב וצ ידכ ,הדע רעקינלעשטישט רעצנַאג רעזדנוא ןופ
 ןענייז רעצרעה ערעזדנוא לייוו ,רַאפרעד ךייא ייב רימ ןטעב הליחמ .םימח'

 ןזָאל ,ור רעייא ןיא טרעטשעג טרעװ ריא סָאװ םעד ףיוא ןייּפ טימ טליפעגנָא
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 ןַאמטכצר םהרבא

 ,ןטלַאהנָא גנַאל טשינ טעװ גנורעטש יד זַא ,חיטבמ ךייא ןענייז ןוא ןסיוו ךייא רימ

 טשינ רעמ םעדכָאנ טעװ ריא ןוא רמג ַא וצ ןעמוק בורקב רָאג טעוװ ןינב רעד

 ײב רימ ןטעב םימחר .הוולש ןוא החונמ רעקיביײא רעייא ןיא ןרעו טרעטשעג

 טעװ ריא ביוא זַא .,ייברעד טלַאה'ס זַא ,ןייז ןסיוו טלָאז ריא לייוו ,רַאפרעד ךייא
 :םענופ גנַאג םעד ןרעטש ןוא טנעמַאדנופ םענופ ןגייל סָאד ןזָאלרעד טשינ רעטייוו

 צלַא ןכַאמ בורח ןצנַאגניא הלילח ןוא ןרעטשעצ ךייא בילוצ ןעמ טעװ ,ןינב

 טייז ןכל ,טָאטש ןופ ןביירטרַאפ ךיוא זדנוא רשפא ןוא םישודק תומוקמ ערעזדנוא

 זַא ,טשינ טזָאלרעד ןוא ,עקידעבעל ,זדנוא ףיוא םחרמ ,םירוהט םיתמ ריא ,ךיז

 .בורח לָאז הליהק רעזדנוא זַא ןוא ןרעוװו טכעװשרַאפ ןלָאז ןטייקיליײה ערעזדנוא

 ךייא ףיוא טקירד לגיצ ןוא רענייטש יד ןופ אשמ ערעוװש יד רעבָא ביוא .ןרעוו

 להקה םשבו 'ה םשב ,ךייא רימ ןטעב -- ןייז לבוס טשינ סָאד טנעק ריא ןוא

 -גוא ףיוא ןענַאדנופ רעבירַא טייג ןוא ָאד רעטרע ערעייא טזָאלרַאפ ,הזה שודקה

 .םולשב וחונתו ,החונמ םוקמ רעייא ןטרָאד טניפעג ןוא תורבקה:-תיב םעיינ רעזד

 ןרעק טשינ ךיז ןוא טנשקעעגנייא ןביילב טעװ ריא רעבָא םאב .םש םכבכשמ לע

 .הרתמו ריהזמ ךייא ,הרש:היח ןב שריה-יבצ ,ךיא ןיב -- טעבעג רעזדנוא וצ

 ךייא ןגָאירַאפ וצ ןוא חוכב ןענַאד ןופ ךייא ןסיוטשרַאפ וצ תושר בָאה ךיא זַא

 לָאמַארעדיװ ןטיײרּפש רימ !םירוהט םיתמ .ךשוח-יוה יד רעטניה זיב וליפַא

 טשינ טגנערב :םימחר ךייא ייב ךיז ןטעב ןוא םינונחת ןיא טנעה ערעזדנוא טיוא

 ןוא טקיליײה .הקזח דיב ךייא ןגעקטנַא ןטערטסױרַא ןפרַאד ןלָאז רימ זַא ,וצרעד

 רעייא ןופ ךיוא ןוא ןגעוו הבוט רעזדנוא ןופ ,ןוצרב ןעֶמָאנ סטָאג סיורג טכַאמ

 / ."!םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי !?ןגעוו הבוט

 'ןבױהעגסױרַא בורג םענופ ךיז טָאה ,ןדער טרעהעגפיוא טָאה וינעשרעה ןעוו

 ,עקידנעִילג לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןטָאשעצ דלַאב ךיז טָאה סָאװ ,לייז רעקידרעייפ ַא

 .סעדנוקעס עכעלטע ךיז ןבָאה ךעלרעייפ יד .ךעלרעייפ ערעדנוזַאב ,עקידלקניפ

 ןבָאה לָאמַאטימ .טנעמַאדנופ םענופ בורג םענעפָא ןרעביא טבעוושעג ןוא טיירדעג

 'יד ןשיװצ ןדנּוװשרַאפ ןוא םלוע-תיב םעיינ םוצ ןָאטעגדזָאל ַא םענייניא עלַא ךיז

 ,םירבק
 טינ לָאיצסָאק םעד ןעיוב םייב ןעגנורעטש ןייק רעמ ןענייז טכַאנ רענעי טניז

 ןטלַא ןטימ תונכש ןיא ,ןטרָאד ךיז טניפעג גָאט ןקיטנייה זיב ןוא .ןעמוקעגרָאּפ

 ,לָאיצסָאק רעשילוּפ רעטיובעג טלָאמעד רעד ,תורבקה:תיב

 טכַארבעג דובכ סיורג טימ םיא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג רטפנ זיא וינעשרעה ןעוו

 .הבצמ עטנַאמרעדנבױא יד טלעטשעג ,ןימלע-תיב םעיינ ןפיוא לארשי רבק וצ

 רבק רעד ."וינעשרעה הנוכמה ,שריהייבצ 'ר שודקה נ79, :טצירקעגסיוא ןוא
 ,השודק סיורג טימ ןרָאװעג טיהעגּפָא ןרָאי עלַא זיא

 טָאה טרָאד ךיוא .ץערָאק ןיא ןבירשרַאפ רימ ןבָאה טנַאירַאװ ןכעלנע ןַא
 'זיא -- תורבקה-תיב ןשידִיי ןטלַא ןַא ןבעל רעטסיולק ַא ןעיוב טלעטשעג ךיז ןעמ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןעקנוזרַאפ טכַאנ רעד ךרוד זיא ,טרעיומעגסיוא גָאט ןכרוד טָאה ןעמ סָאװ ץלַא

 -יכרַא יד ,עכעלטסייג עכיוה ענעמוקעגּפָארַא יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע .ןרָאװעג

 ןַא טָאה .ךורייוו ןרעכיור ןוא סעיסעצָארּפ ערעייז טימ ,ןּפוקסיב ןוא ןעיערעי

 ןגייל ןבייהנָא לָאז דִיי ַא זַא ,טהצעעג ,דמושמ ַא ארבס ַא ,רעכעלטסייג רערעטלע

 -נייא ,קינזָאילַאז השמ ,רעמערק-ןזייא ןא ,דָיי רעצערָאק ַא טָאה .טנעמַאדנופ םעד

 עקַאט טָאה סָאד ןוא --- טנעמַאדנופ םענופ ןייטש ןטשרע םעד ןגייל וצ טקיליוװעג

 םיא ןבָאה ןדִיי רעצערָאק יד ןוא טיובעגטיוא רעטסיולק םעד טָאה ןעמ .ןפלָאהעג

 .רעטסיולק סקינזָאילַאז השמ ןפורעג

 ,טינשצלָאה -- .יבצכ ץר
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13 

 ַאדרָאג רעטקַאד ןרחא ינר ןופ רנק
 הָארטפַא ןיא

 םירבחמ ןוא םינבר ,םינואג ,םיקידצ ןופ םירבק רעטרעדנוה יד ןשיווצ
 "נור ענרענייטש ַא ךיוא ךיז טניפעג תורבקה:תיב רעהָארטסָא ןפיוא םימסרופמ
 : ףַאטיּפַע םעד טימ הבצמ עקיד

 ברהל שמיש רשא ,םימכח שמישו ךלהש ןקזה שישיה ניפ

 ה"רמב ןרהא 'מ ,שטזרזעמ ק"קד מ"מ אשידק אניצוב

 ע"קת ינוע רדא ן"כ רטפנ ,ַאדרָאג ראטקָאד ןזשמש

 .'היביצינ'ת ,ק"פל

 וצ ןדַיי רעהָארטסָא יד ןסייו אדרָאג ר"ד ןרהא יבר םעדיטָא ןגעוו זיא

 :אלּפ השעמ עקיזָאד יד ןלייצרעד

 ,םיריבג ייווצ הרות-ןיד ַא טימ ןעמוקעג לָאמַא ןענייז דיגמ רעשטירזעמ םעד וצ

 ועד ייז סָאה .דיסח רעשטירזעמ ַא עקַאט רעטייוצ רעד ןוא דגנתמ ַא רענייא

 דגנתמ רעד זיא ,הרות-ןיד ןכָאנ ,ןגרָאמ ףיוא .ךוסכיס רעייז ןיא ןכילגעגסיוא דיגמ

 טָאה ךיז ןענעגעזעג ןתעב זיא .ןענעגעזעג ךיז דיגמ רעשטירזעמ םוצ ןעמוקעג
 הלוח ַא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןוא ןעקנעדעג טסלָאז, :טגָאזעג ױזַא םיא וצ דיגמ רעד

 ,טביירשרַאפ רעטקָאד ַא סָאװ ,ןילַא תואופר יד ןופ רָאנ טשינ ןפלָאהעג טרעוװ

 טייג רעטקָאד ןדעי טימ -- לייוו ,אפוג רעטקָאד םענופ תוכז םעניא ךיוא רָאנ
 ,"ןײלַא לאפר ךאלמ רעד טימ טייג רעטקָאד סרסיק ןטימ ןוא ,ךאלמ ַא טימ

 םיא טָאה םיצולּפ סָאװ בילוצ ןייז גישמ טנעקעג טשינ טָאה דגנתמ רעד
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 רַאלקלָאפ זוא עיטַארגָאנטע עשידיי

 :טכַארטעג ךיז ייב ןוא ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג רע טָאה .טגָאזעג סָאד דיגמ רעד

 | | ,?!ןלַאפנייא ץלַא ןעק ןיבר ןשידיסח ַא סָאװ עלַאמ,
 -ניײרַא רעדיוו דלַאב רע זיא ,ןעמוקעגמײהַא זיא ,דגנתמ רעד ,ריבג רעד ןעוו

 םעד םיא ןענייז ןכיגניא רָאג ןוא םירחסמ עסיורג ענייז ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 .ןורכז ןופ סױרַא ןצנַאגניא רעטרעוו ענדָאמ סדיגמ

 ךעלרעפעג ריבג רעד זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע ןיא זַא ,ןפָארטעג טָאה

 ןגָאז ןוא ןעגנונעפָאה עלַא ףיוא ןיוש ןביג םיריוטקָאד עטסעב יד .ןרָאװעג קנַארק

 | .ןכוסמ הלוח ַא -- ןבעל סָאד ּפָא םיא
 זיא רע ןוא ,ןקרַאטש ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה תאלוח ןייז ןעוו ,לָאמנייא

 -עגכרוד ,ץילב ַא יו ,םיא זיא -- רוטַארעּפמעט רעניוה ןיא ןגָארטרַאפ ןגעלעג

 :זַא ,דיגמ םענופ ארמימ יד טנָאמרעד םיצולּפ ךיז טָאה רע ןוא חומ ןכרוד ןּפָאל

 סיורג טימ רע טָאה .ןײלַא לאפר ךאלמ רעד טימ טייג רעטקָאד סרסיק ןטימ,

 "סורַא דימו ףכית לָאז'מ זַא ,ןסייהעג ןוא תיב-ינב ענייז ןפורעגוצ גנוגנערטשנָא

 לָאזמ ןוא ,טלעג ןייק ןעװעלַאשז טשינ ,גרוברעטעּפ ןייק דחוימ חילש ַא ןקיש

 ,אדרָאג רעטקָאד םעד ,רעטקַאד ןכעלנעזרעפ סרסיק םעד ןעגנערגוצּפָארַא ןעז

 ,דנַאלסור ץנַאג רעביא טמשעג טלָאמעד טָאה סָאװ

 עסיורג ןוא תולדתשה ,ימ ליפ ךָאנ ןוא .ןרָאפעגסױרַא דלַאב זיא הילש רעד

 םעד ,רעטקָאד סרטיק םעד עקַאט ןעגנערבוצּפָארַא ןעגנולעג זיא טלעג סעמוס

 | .ַאדרָאג רעטקָאד ,חחמומ ןסיורג
 ןיוש זיא'ס זַא ,ןעזרעד ןוא הלוח םעד טכַארטַאב טָאה רעטקָאד רעד ןעוו

 ןפורעגניירַא רֶע טָאה -- ,עטלייצעג ןענייז ןהעש ענייז ,ןלייה וצ ןעמעוו ָאטשינ

 טסיזמוא זיא'ס זַא ,טרעלקרעד ןפָא ייז ןוא רדח ןטייווצ ַא ןיא רעדניק ןוא יורפ יד

 ,"!םיתמ הייחמ ןייק טשינ רעבָא ,םילוח אפור ַא זיולב ןיב'כ; :החריט ןייז ןעוועג

 יד טימ טנגעזעג ךיז ,םירישכמ ענייז ןעמונעגפיונוצ רע טָאה סנייז טגָאזעגּפָא

 ,ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא תיב-ינב

 ,ןטצעל ַא טּפַאכעג רע טָאה לעווש יד ןטָארטעגרעבירַא זיא רע רעבָא רעדייא

 טָאה רע ןעוו ןרָאװעג רע זיא טניוטשרעד יו ןוא ,הלוח ןפיוא קילב ןקיטייז

 ,םיא ףיוא ךיילג טקוק ןוא ןּפָא טיירב ןגיוא יד טלַאה הלוח רעד זַא ,ןעזרעד

 ַא ,הלוח םוצ ןעגנַאגעגוצ ,טרעקעגמוא ךיז רעטשודיחרַאפ ַא רעטקָאד רעד טָאה

 יוניש ןקידמיצולּפ םעד ףיוא טרעדנוװרַאפ קרַאטש ךיז ןוא קפוד םעד ןָאטעג-ּפַאט

 ַא ןביושעגנָא לענש ףיוא טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא טשינ ןיוש זיא רע .ןרעסעב םוצ

 הלוח םייב טצעזעגוצ ךיז לייורעד ןוא ןעגנערב סָאד ןפיול ןסייהעג ,טּפעצער

 זַא ןעזעג טָאה רע לייוו ,םיא ןופ גיוא ןייק טזָאלעגּפָארַא טשינ ןוא טעב ןפיוא

 ןיצידעמ יד טכַארבעג טָאה'מ ןעוו .טונימ רעדעי טימ ןועסעב ןיא ךיז טלַאה רע

 ךַאװש ַא טימ רע טָאה ,עלעפעל עטשרע סָאד ןעמונעגנייא טָאה הלוח רעד ןוא

 ,הלוח רעד ןוא .ןגייבוצ םיא וצ ךיז לָאז רע ,ַאדרָאג רעטקָאד םעד ןטעבעג לוק
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 קירוצ ןרָאי טימ טָאה דיגמ רעשטירזעמ רעד זַא ,טלייצרעד םיא טָאה ,ריבג רעד
 טימ טייג רעטקָאד סרסיק םעד טימ  זַא; :ןעקנעדעג וצ טגָאזעגנָא טַאהעג םיא
 ,?ןײלַא לאפר ךאלמ רעד

 ןלעפעג קרַאטש ַאדרָאג רעטקָאד םעד זיא רעשטירזעמ םענופ ארמימ יד

 טָאטש ןוא ןעמָאנ םעד ןבירשרַאפ ךיז ייב רע טָאה ,זָאנ רעד ןיא ןיײרַא ןוא ןרָאװעג

 ,גרוברעטעּפ ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא דיגמ םענופ

 -יבנ עכעלטנייועגרעסיוא יד ןוא ןכוסמ-הלוח ןטימ גנוריסַאּפ ענעטלעז יד

 ףעור טזָאלעג טשינ ַאדרָאג רעטקָאד םעד ןבָאה -- דיגמ םענופ רעטרעוו-תוא

 -נַאלעמ ןרָאװעג זיא רע ..שטירזעמ ןייק ןעִיצ ןביוהעגנָא םיא טָאה ץרַאה ןייז
 ,טרעלקרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןוא שילָאכ

 -קָאד טָאה שינעעשעג רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא זַא ,טלייצרעד עקַאט טרעוו

 רעביד יבר ןיבר םוצ ןעמוקעג זיא ,ףיוה ןכעלרעזייק םעד טזָאלרַאפ ַאדרָאג רעט
 :טגָאזעג ױזַא ןיבר םוצ ןוא שטירזעמ ןייק

 ךיא ןוא ,המשנ ןיימ ןלייה רימ טלָאז ריא ,ךייא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא !יּבר;

 ָאד ןביילב וצ רימ טביולרעד !ףוג רעייא ןלייה ןזָאל ךימ טלָאז ריא זַא ,ךייא טעב

 "ּ!לידנעטש ףיוא ךייא ייב

 .ןעוועג םיכסמ דיגמ רעד טָאה

 ,םידגב עשירעטילימ ענייז ןָאטעגסיױא ַאדרָאג רעטקָאד טָאה ןכיגניא רָאג

 ןָאטעגרעביא ךיז ,טייז רעד ייב ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,דרעװש יד ןעמונעגּפָארַא

 רעטקָאד רעקידנעטש רעד ןרָאװעג זיא ןוא השבלה רעשידיסח:לענָאיצידַארט ןיא

 ,הבושת וצ טעמדיוװעג ַאדרָאג רעטקָאד טָאה טייצ עיירפ ןייז .ףיוה סניבר םעניא

 םענופ ףיוה םעניא ןבילברַאפ זיא רע .(+ הקדצ ןָאט ןוא הרות ןענרעל ,הליפת

 .טבעלעג טָאה דיגמ רעד יװ גנַאל ױזַא ,דיגמה ייח ימי לכ דיגמ רעשטירזעמ

 ןעמונעגפיוא הליהק רעהָארטסָא יד םיא טָאה דיגמ םענופ תוקלתסה ןכָאנ

 ןזיװעג םיא ,רעטרעדורעצ ַא דיגמ םוצ ןעמוקעגניירַא לָאמנייא זיא ָאדרָאג ר"ד (*
 -עגנָא זיא םיריוטקָאד יד ןופ רעטסעב רעד -- םונהיגל םיאפורבש בוט, הנשמ רעד ןיא
 .רעטקָאד סיוא טרעװ רע זַא ,טרעלקרעד ןוא (14 -- 'ד ןישודיק) "םונחיג ןרַאפ טיירב
 טניימעג הנשמ יד טָאה רמאמ םעד טימ זַא ,טרעלקרעד ןוא טקיױרַאב דיגמ רעד םיא טָאה
 םוצ ךעלטנייוועג טגָאז אפור ַאזַא תמחמ ,ה"ב ןימאמ ןייק טשינ זיא סָאװ ,אפור ַא זיולב
 ענייז טימ ךָאד רע זיא ,"ןרעוו טנוזעג וטסעוו ,ריד ביג ךיא סָאװ האופר יד םענ. :הלוח
 -עג ןלעװ רימ ןוא ,טָאג ,זדנוא ליה --- אפרנו 'ה ונאפר, ןופ הכרב יִד לטבמ םידוביד
 יד יוװ ,17 רָאנ ,תוכרב 18 טָאטשנָא הרשעיהנומש רעד ןיא טביילב -- "ןרעוו טלייה
 אפור ַא -- םיאפורבש בוט, :הנשמ רעד ןוּפ שטייט רעד זיא סָאד טָא ."בוט, ןופ אירטמיג
 טנידרַאֿפ ,םונחיגל זיא ,17 -- ב"וט רָאנ תוכרב הרשעי-הנומש 18 יד ןופ -- טכַאמ סָאװ
 טנוזעג ךיד טעוו טָאג ןיא האופר יד םענ. :הלוח םוצ טגָאז סָאװ ,רעבָא אפור ַא ,םונהיג
 18 עלַא ןביילב הרשעיהנומש רעד ןיא ןוא ,"ונאפר, הכרב יד לטבמ טשינ רע זיא ,"ןכַאמ
 ,ןדעיזגל ופוס ןוא םימש-םש שדקמ זיא רעטקָאד ַאזַא .תוכרב
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןוא ,ןענרעל ןוא שרדמ-תיב ןיא ןציז קידנעטש רע טגעלפ .רעטקָאד-זיירק ןרַאפ

 םיא ּוװ טסּוװעג טוג רעדעי טָאה ,ןקנַארק ַא וצ ןפור טפרַאדַאב םיא טָאה'מ זַא

 ,ןעניפעג וצ
 רבחמ ,רעצערָאק רשא 'ר ןעוועג טלָאמעד זיא הָארטסָא ןופ ארתאד ארמ רעד

 םיחוכיוו ןריפ וצ טַאהעג ביל ַאדרָאג ר"ד טָאה םיא טימ ."המכחה ןיעמ,, רפס ןופ

 טנַאסערעטניא זיא .ןיצידעמ ןגעוו םינינע ןיא ךיוא םכותבו םינינע ײלױעלַא ןגעוו

 טָאה רעטקָאד רעד ַאדרָאג אקווד זַא ,טקַאפ ןעװַאקישט םעד ןכיירטשוצרעטנוא

 "ניא רָאג ןפרַאד ןדיי זַא ,טגָאזעג לָאמעלַא טָאה רע ,ןיצידעמ ןופ ןטלַאהעג טשינ

 הלוח ַא .קירעביא ךיוא ןענייז תואופר ןוא ןבָאה טשינ םיריױטקַאד ןייק ןצנַאג

 רעד זיא ןיילַא םלוע-לש-ונובר רעד זַא ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןביילג זיולב ףרַאד

 "רעביא לָאז הלוח רעד זַא ,גונעג ןיוש זיא ןיילַא ןביילג סָאד ןוא ,םילוח-אפור

 אקווד טָאה ,בר רעד ,רשא 'ר רעבָא ןגעקַאד .ןרעוװ טנוזעג ןוא קנערק יד ןעמוק

 טייטש'ס :ןהנעט טגעלפ רע .תואופר ןופ ךיוא ןוא םיריוטקָאד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש

 ןאכמ; :םימכח יד ףיורעד ןענשרד ,(19 -- א"כ תומש) "אפרי אפרו, שוריפב ךָאד
 ַא זַא ןעגנורדעג ןופרעד ךָאד זיא ,('ס ,תוכרב) "תואפרל אפורל תושר הנתינש

 .עקנַארק ןלייה וצ קיטיינ ןענייז תואופר זַא ןוא ,תוחילש סטָאג טוט אפור

 ןטימ חוכיוו טרָאס ַאזַא ןופ ןטימ ןיא לָאמנייא זַא ,ןפָארטעג טָאה ,םויה יהיו

 ןוא הללי ַא טימ יורפ ַא ןיירַא טלַאפ'ס ןוא שרדמ-תיב ןופ ריט יד ךיז טנפע ,בר

 םעד ,ןַאמ ןקנַארק ריא ןעװעטַאר ןעמוק לָאז רע זַא ,אדרָאג רעטקָאד םעד טעב

 יד ןוא םירוסי עסיורג ןיא טציא טגיל רעכלעוו ,רעדניק ןביז עריא ןופ רעטָאפ

 -עג לָאמעלַא זיא רעגייטש ייז יוװ --- אדרָאג ר"ד .סיוא שממ םיא ךיז ןזָאל תוחוכ

 דלַאב זיא -- ,טײלעמערָא ייב טּפיוהרעביא ,ןטעב גנַאל ךיז ןזָאל וצ טשינ ןעוו

 ,ךעלסעג עמערָא עטיירדעג ךרוד טריפעג םיא טָאה סָאװ ,יורפ רעד ןעגנַאגעגכָאנ

 .טָאטש ןרעסיוא לזייה ןרעצליה ןלַאפעגנייא-בלַאה ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז זיב

 ,ןקנַארק םעד טכַארטַאב ןוא קינייװעניא ןעמוקעגניירַא זיא אדרָאג ר"ד ןעוו

 טַאהעג טינ רעבָא טָאה רע .עטלייצעג ןענייז ןהעש ענייז זַא ,ןעזרעד ךיילג רע טָאה

 סָאװ ,יורפ רעכעלקילגמוא ,רעטלפייווצרַאפ רעד תמא םעד ןגָאז וצ ץרַאה ןייק

 טָאה .ּפָאק ןופ רָאה יד ןסייר ךיז ןוא ןעּפילכ ןוא ןצכולש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 "סע ןַא הלוח םעד ןבעגנייא ןסייהעג ןוא טּפעצער ַא ןבירשרַאפ ןגעװ םינפל רע

 .העש עדעי לפעל

 "תיב ןיא טרעקעגקירוצ ַאדרָאג רעטקָאד ךיז טָאה טימעג רעווש ַא טימ

 עכעלרעדיוש סָאד ןוא ססוג םענופ דנַאטשוצ רעזָאלסגנונעּפָאה ועד .ןירַא שרדמ
 ענייז רַאפ טקעלּפטנַא טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,טיונ ןוא טייקמירַא רעד ןופ דליב

 טנעקעג טשינ טָאה רע .עגר ַא ףיוא וליּפַא ןעור טזָאלעג טשינ םיא ןבָאה ,ןגיוא

 ,רעגעלעג ןייז ףיוא ,טכַאנײב ךיוא ןוא ,ןענרעל ןוא תונויער ענייז ןייז םצמצמ

 .ןפָאלשנײא טנעקעג טשינ
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 ,טעב ןופ ּפָארַא רע זיא ,גָאט ףיוא ןעירַאש וצ ןביוהעגנָא טָאה'ס רָאנ יו
 יט ןוא רעקוצ ,טיורב ,ךלימ :גרַאװנסע טפיוקעגנייא ,לענש ףיוא ןָאטעגנָא ךיז
 טימ ,ןקנַארק ןעמירָא םענופ לביטש ןטרעקיוהעגנייא םוצ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא

 רעכעלקילגמוא רעד וצ טסיירט ןופ טרָאװ ַא ןעגנערב וצ הבשחמ רעקיצנייא רעד

 עריא זיײּפש טימ ןקיוקרעד ןוא ,הנמלא ןַא רעכיז טציא ןיוש זיא סָאװ ,יורפ

 לייק ןעוועג טשינ םיא ייב זיא'ס לייוו ,םימותי רעכיז ןיוש ןענייז סָאװ ,רעדניק

 ,עקידעבעל יד ןשיוצ ָאטשינ רעמ ןיוש זיא ססוג רעד זַא ,קפס רעטסדנימ

 ןרעה וצ טרַאװרעד רע טָאה ,לביטש םוצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה רע ןעוו

 רעסיורג ןייז וצ ,רעבָא זיא'ס .ןטיוט ַא ךָאנ גָאלק ַא ןופ ,ןייוועג ַא ןופ לוק סָאד

 קיטכיזרָאפ רע טָאה .בוטש רעד םורַא קִיור ןוא ליטש ןעוועג ,גנורעדנווװרַאפ

 ןיא טגיל הלוח רעד יװ ןעזרעד ןוא לעווש יד טנַאּפשעגרעבירַא ,ריט יד טנפעעג

 מוד םעד ןָאטעג-ּפַאט ַא ,םיא וצ טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ רע זיא .רעקִיֹור ַא טעב

 טָאה דנַאטשוצ ןייז ,לַאמרָאנ יו טעמכ זיא סלוּפ רעד ,רעדנּוװ רעביא רעדנוװ ןוא

 ןטכיזסיוא עטוג רָאג ןַארַאפ וליפא טציא ןענייז'ס ןוא ,ןטוג םוצ טרעדנעעג ךיז

 .ןרעוו טנוזעג ןצנַאגניא בורקב לָאז רע

 ןוא טנעה יד טשוקעג םיא יז טָאה ,רעטקָאד םעד ןעזרעד טָאה יורפ יד זַא

 םעד טָאה סָאװ ,האופר רעכעלרעדנווװ רעד רַאפ ןעקנַאד וצ טרעהעגפיוא טשינ

 .קידעבעל -- טיט ןופ טעמכ טכאמעג ןקנַארק

 רֶע טסייה ,טפַאג ןוא -- ןגיוא יד טימ טלטניּפ ,ַאדרָאג רעטקָאד רעד טייטש

 לּפֲעט טנערברַאפ ןדרע ןַא וצ יורפ יד םיא טגָארט ...ןיצידעמ יד ןעגנַאלרעד ךיז

 : טגָאז ןוא

 ריא יו טַארוקַא ןָאטעג בָאה ךיא !האופר יד ריא טָאה טָא ,רעטקָאד רעה;

 -םיוא ,רעייפ ַא טגיילעצ ךיא בָאה ,קעװַא טנעז ריא יו דלַאב ,ןסייהעג ךימ טָאה

 ,רעטקָאד רעה ,ריא סָאװ ,לטּפעצער סָאד ןוא לּפעט םעד טָא ןיא רעסַאװ ןטָאזעג

 -עג ןוא רעסַאװ םענעטָאזעג םעד ןיא טגײלעגנײרַא ךיא בָאה ,ןבירשעגנָא טָאה

 ךָאנרעד ןוא טָאג רעירפ ,ןביול ןוא ןעקנַאד ןוא .לפעל ַא העש עדעי ןַאמ ןיימ ןבעג

 ךיז ןגיא יד טנפעעג טָאה ןַאמ ןיימ .טזָאלעגכָאנ דלַאב קנערק יד טָאה ,ךייא

 ייינ יװ טציא ךיז רע טליפ טעז ריא יװ ןוא ,העש וצ העש ןופ ןרעסעב ןביוהעגנָא

 טימ טָאה ריא סָאװ ,דסח ןסיורג םעד רַאפ ןלָאצַאכ ךייא לָאז טָאג .ןריובעג

 | ,"!ןָאטעג זדנוא

 -קעװַא סע ,לּפעט סָאד יורפ רעד ייב ןעמונעגוצ ַאדרָאג רעטקָאד רעד טָאה

 -וַאפ ןוא הלוח םעד טּפַאטַאב ןוא טכַארטַאב לָאמַארעדיװ ,לקניוו ַא ןיא טלעטשעג

 ןטימ זיא ןוא טנגעזעג ךיז ,ןרעו טנוזעג ןצנַאגניא בורקב טעוװ רע זַא ,טרעכיז

 םעד טלייצרעד ,ןיירַא שרדמ-תיב ןיא קירוצ ןפָאלעג יו טעמכ טנַאה ןיא לּפעט

 ןוא לּפעט סָאד ןזיוועג ,ןעשעג זיא'ס סָאװ ךעלריפסיוא רעצערָאק רשא 'ר בר

 :ףמוירט טימ טקידנערַאפ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןבָאה ?םיריטקָאד ןבָאה ןעמ ףרַאד ,רשא 'ר ,טציא ריא טגָאז סָאװ ,ונא

 .."?תושממ ַא תואופר

 "עג ןיא רע .הבישו הנקז דע ןעוועג םימי ךיראמ טָאה ַאדרָאג רעטקָאד

 יד ןשיװצ הָארטסָא ןיא הרובק וצ ןעמוקעג ןיא רעטלע רעפיק ןיא ןבדַאטש

 יד עלהנח, ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,רעטכָאט ןייא טָאהעג טָאה וע ,הָארטסָא ילודג

 טָאה יז סָאװ ,עירָאטקָאד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז ךיוא לייוו ,?עשױצטקַאד
4 

 .קידצ םעד ,רעטַאפ ריא ייב טנרעלעג

 ,ןיװָאדי המלש ןופ טינשצלָאה -- .הטמה יאשונ : היוול
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14 

 - שמש א ןוא נר א ןופ - םירבק ייווצ
 ןטייווצ ןכעל רענייא

 ֹא

 ןעמַאנ ןטימ בר ַא טבעלעג דַארגירַאש ןיא טָאה קירוצ רָאי 300 ךרעב טימ

 רעסיורג ַא ךיוא רעבָא ,ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .(* ךַאברעיױא יבצ דוד יבר

 .סועכל חונ ַא -- ןדּפק

 ןענווַאדוצּפָא ,תולעכ גָאט ןדעי ןייטשוצפיוא ןעוועג זיא בר םענופ הגהנה יד

 שמש השמ זיב ןטרַאװ ןוא ןענרעל ןצעז ךיז ךָאנרעד ,"רמאש ךורב; זיב תודיחיב

 טלָאמעד ."!טרַאװ םלוע רעד ,יבר; :ןגָאז ןוא רעטצנעפ ןיא ןּפַאלקנָא ,ןעמוק לָאז

 ןייז ןָאטעגנָא ךיז ךיג ףיוא ,ןענרעל סָאד ןעוועג קיספמ יבצ דוד 'ר בר רעד טָאה

 טָאה םלוע רעד ּוװ ,שרדמה'-תיב ןיא טלייאעג ךיז ןוא לברַא ןייא ףיוא קילזוט

 ."רמאש ךורב , ייב טרַאװעג םיא ףיוא

 ןרָאי ךס ַא ןופ ךשמ ןיא סױאירָאי ,ןײא:רָאי ןעגנַאגעגנָא סע זיא ױזַא טָא

 לָאמנייק ןוא רוביצב הליפת ןיא ריהז רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,בר רעד ,יבצ דוד 'ר

 .תודיחיב טנוװַאדעג טשינ

 רעד וצ ,ןפורוצפיוא טיירגעג שדוח-סנרּפ רעד ךיז טָאה ,תומש השרּפ ,תבש

 ןָא םינומדק ןופ זיא גהנמ רעד יוז ,ןייז הרותל הלוע ןתח םעד ,ןוז ןייז ןופ הנותח

 .טָאטש ןופ םיתב-ילעב עטסנעש עלַא ןטעברַאפ וצ שמש השמ טקישעג רע טָאה

 םעד טייצ ןיא ןפור וצ ןסעגרַאפ טָאה ןוא דורט קרַאטש ןעוועג שמש רעד זיא

 טנַאירַאװ ַא קינּפורק .א .ח טלייצרעד ,137 יז ,ו דנַאב ,השדח הרדס ,"תומושר, ןיא (*

 .השעמ רעד טָא ןופ
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 ױָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 טָאה'מ זַא ןוא ,טייצ לקיטש ַא טרַאװעג ,קידנעטש יוװ ,טָאה להק .ןענוװַאד םוצ בר

 ןצנַאגניא טינ ,הלילח ,זיא רע זַא ,טניימעג ןעמ טָאה ,טינ טמוק בר רעד זַא ,ןעזעג
 ןעוו .ןענװַאד סָאד ןעוװועג ךישממ ןוא טרַאװעג טינ רעמ ןעמ טָאה ,האירבהיוק

 ,לעזרַאפ ןייז ףיוא טּפַאכעג שמש רעד ךיז טָאה ,"וכרב,, ייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'מ

 ןפיוא ןוא םיא וצ ןפָאלעג ,בר ןטלַא ןרַאפ ארומ ןוא דחּפ סיורג טימ ,רע זיא

 דוד יבר .?!טרַאװ םלוע רעד ,יבר, :רעטצנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא ןפוא ןכעלטנייוועג

 .ןענװַאד םוצ טלייאעג ךיז ןוא קילזוט ןייז טּפַאכעגפױרַא לענש וגהנמכ טָאה יבצ

 "תיב םוצ טנעָאנ ןעמוקעגוצ זיא בר רעד ןעוו .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא שמש רעד

 המיח אלמ ןרָאװעג רע זיא ,"וכרבק ןיוש טגָאז להק זַא ,טרעהרעד ןוא שרדמה

 -רַאפ טלָאװעג ךיז טָאה שמש רעד ןעוו ןוא ,טלדיזעג קרַאטש םיא ,שמש ןפייא

 שמש םעד טגנַאלרעד ,הדּפקה רערעסערג ַא ןיא ךָאנ ןיירַא בר רעד זיא ,ןרעפטנע

 ןייז ףיוא ךיז טלעטשעג ,שרדמ-תיב ןיא ןירַא לענש ףיוא ,קַאב ןיא קסַארּפ ַא

 .ןענוװַאד ןביױהעגנָא ןוא תילט ןיא ךיז טליהעגנייא ,שדוק-ןורא ןבעל ,עובק םוקמ

 ,תוקיבד סיורג ןוא תובהלתה טימ ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ ,הליפת ןייז רעבָא

 .םעט ןָא ןוא טלַאק ןעוועג לָאמסָאד זיא

 תבש ןדיוװטעי בר םעד ןפורוצפיוא גהנמ רעד ןעוועג זיא ןטייצ ענעי ןיא

 וצ ןעוװעג הרותל הלוע בר רעד זיא תבש םעד ךיוא ."ישילש; ןבעג םיא ןוא

 ןוא ןרעה וצ ןעוועג זכרמ ךיז ןוא הנווכ סיורג טימ תוכרב יד טכַאמעג ,"ישילש,

 ,"תומש; הרדס יד טנעילעג טָאה'מ .ארוק-לעב םענופ טרָאװ סעדעי ןגָאזכָאנ

 יו טרעהרעד טָאה רע ןעוו ןרָאװעג ןקָארשרעד קרַאטש בר רעד זיא םיצולּפ ןוא

 רמאיו ,םיצנ םירבע םישנא ינש הנהו ינשה םויב אציו, :טנעייל ארוק-לעב רעד

 טשרע ,גָאט ןטייווצ ןפיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןוא -- ךער הכת המל עשרל

 סָאװרַאפ :ןטכערעגמוא םעד וצ טגָאזעג רע טָאה .ךיז ןעלגנַאר ןדִיי רענעמ ייווצ

 -ַאטשעג בר רעד זיא רענעקָארשרעד ַא ,(12 -- 'ב תומש) *?רבח ןייד וטסגָאלש

 רַאפ ןוא ,"ךער הכת המל עשר; :טרָאװ ייב טרָאװ ארוק-לעב םעד טגָאזעגכָאנ ,ןענ
 דומלת ןופ סארמימ ענעפרָאװעצ עלַא ןעמווושעגפיוא לָאמַאטימ ןענייז ןגיוא ענייז

 סָאװ רעד :טגָאז אנינח 'ר; :קוסּפ םעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,םישרדמ ןוא

 רעד ןופ קַאב יד טשטַאּפעג טלָאװ רע יוװ ךיילג זיא רבח ןייז ןופ קַאב יד טשטַאּפ

 ףיוא טנַאה ןייז ףיוא טבייה סָאװ רעד :טגָאז שיקל שיר. .(ח"נ ןירדהנס) ?הניכש

 שרדמ) "עשר ןפורעגנָא טרעוו ,ןגָאלשעג טשינ םיא טָאה רע ןעוו וליּפַא ,רבח ןייז

 .םירמאמ עכעלנע ךס ַא ןוא ,(ו"ט ,אבר

 הלווע עסיורג ַא ןעגנַאגַאב זיא רע זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןענעייל ןתעב םיא זיא
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 ןַאּמטכער םהרבא

 צשז"יוזַא יו זיא ...רעקידניז ַא זיא רע זַא ,זמרמ םיא ןעמ זיא םימשה ןמ זַא ןוא

 ןענעק ,אטוח רעד ,רע טעװ ױזַא יו ?ןײרַא םינּפ ןיא שמש םעד ןקוק ןענעק רע טעוו

 טגָאז ארמג יד ?ןדִיי הדע ןייז ןופ ךרד-הרומ ןוא הארוה-הרומ רעד ןייז רעטייוו
 -רַאפ טשינ ןעמ רָאט ,ךאלמ ַא וצ ןכילגעג טשינ זיא בר ַא ביוא, :שוריפב ךָאד

 דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע .(ז"י ןטק דעומ) ."ליומ ןייז ןופ הרות ןייק ןעמענ

 טָאג -- ןייז רעצמ טשינ ךיז ןעמ רָאט ,טנייה תבש זיא'ס ,טכַארטעג ,טקרַאטשעג

 טָאה בר רעד ,השרּפ יד טקידנעעג טָאה ארוק-לעב רעד .ןעמערַאברעד ךיז טעװ

 ,ןענוװַאד סָאד טקידנערַאפ ,רעמעלַאב םעד ןופ ּפָארַא ,הכרב עטייווצ יד טכַאמעג

 .הלדבה ךָאנ זיב דנַאטשוצ-טימעג ןקידתבש םעד ןטלַאהעגנָא ןוא ןעגנַאגעגמײהַא

 ןעמעוו ןגערפוצכָאנ ךיז בר םוצ ןעמוק שמש רעד טגעלפ תבש יאצומ ןדעי
 זיא .ןיד-תיב תוחילש רעדנַא ןַא ןָאט רעדָא ,הרות ןיד ַא וצ ןייז ןימזמ ףרָאד'מ

 סָאד .זיוה ןיא בר םוצ ןעמוקעג ,לָאמעלַא יו ,שמש רעד תבש-יאצומ םעד ךיוא

 םעד ,בר םענופ שנוע ןַא ףיוא טכירעג ךיז טָאה רע .טּפַאלקעג םיא טָאה ץרַאה

 -ןמז םעד ןייז וצ רבוע ןעוועג םרוג םיא טָאה רע סָאװ ,לושכמ םעד רַאפ ,ןדּפק

 ןפורעגנײרַא םיא רע טָאה ,ןעזרעד םיא טָאה בר רעד יו רעבָא דלַאב .הליפתה

 זַא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ םיא ייב ןטעב ךיז ןביוהעגנָא ,דחוימ רדח ןייז ןיא

 רע .טנַאה יד ןביוהעג םיא ףיוא טָאה רע סָאװ םעד רַאפ ןייז לֶחּומ םיא לָאז רע

 ןייז לחומ טשינ םיא טעװ רע ביוא ,להק רַאפ םינּפ ןייז ןזייו ןענעק טשינ טעוװ

 בר רעד טָאה --- ,תועשר ןייז רַאפ
 רעד זיא רעמ ץלַא ןטעבעג םיא ייב ךיז טָאה בר רעד רעבָא רעמ סָאװ

 זיא ױזַא יו ןפיירגַאב טנעקעג טשינ ןפוא םושב טָאה רע .ןרָאװעג לבלובמ שמש

 זיא טָאטש עצנַאג יד סָאװ ,ןדּפק רעד ,ןדמל רעד ,בר רעד זַא ,ךעלגעמ סָאד

 לָאז ,בר רעד ,רע זַא ;טרָאװ ַא םענייז רַאפ טרעטיצ ןוא םיא וצ קינעטרעטנוא

 רעד ,שמש רעד .,רע זַא ,םינונחת ןוא ןרערט טימ ןטעב ךיז ןוא ןייטש רָאג

 ןוא רע ךָאד זיא רעקידלוש רעד ,אברדא .ןייז לחומ םיא רָאג לָאז ,קַאטסָארּפ

 !בר רעד טשינ
 טעב ןוא ךיז טנייועצ רע ןוא ןרערט ןופ לַאװק ַא שמש םייב ךיז טנפע

 ןייז ריבעמ טשינ םיא לָאז רע ,תיב-ינב ענייז ףיוא ןוא ךיז ףיוא םימחר בר םייב

 בר רעד סָאװ ,שנוע ןדעי ךיז ףיוא ןעמענ וצ טיירג זיא רע .תושמש ןייז ןופ

 ,הנויח ןופ רוקמ ןייז ןרילרַאפ וצ טשינ יבַא ,ןגײלּפױרַא םיא ףיוא טעװ
 הדריט רעסיורג בילוצ זיולב !טניימעג טשינ זייב ןייק הלילח בָאה'כ !יבר,

 ."!תונמחר טָאה ,יבר ףעוװעג תעד-חיסמ ךיז ךיא בָאה
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 טעפילכעג ןוא ןרערט עקידוז טימ ןסָאגַאב ךיז רע טָאה השעמ-תעשב ןוא

 ,דניק ןיילק ַא יוװ לוק ןפיוא

 רעד .העש ַא רעביא ןטייווצ ןגעקטנַא רענייא ןענַאטשעג ייז ןענייז ױזַא טָא

 ךיז טָאה'ס .בר םייב הבושת ַא טעב שמש רעד ןוא שמש םייב הליחמ טעב בר

 דיא רש זַא ,שמש םענופ ןגירקוצסורַא ןבעגעגנייא טשינ ןפוא-םושב בר םעד

 ,לחומ םיא

 -דער ףיוא ןעגנַאגעג דָארגירַאש טָאטש עצנַאג יד זיא ,קיטנוז ,ןגרָאמ ףיוא

 -תיב ןיא טכוזעג טַאהעג ןיוש םיא טָאה'מ וָאטשינ ןיא בר רעטלַא רעד :ךעל

 "שדקה, םעניא ,"םילוח-רוקיב, םעניא ,טרָא ןקיליײה ןפיוא ,הוקמ ןיא ,שרדמה

 .ןענופעג טשינ םיא ץעגרע ןיא רעבָא -- רעטרע עשלהק ערעדנַא ןיא ןוא

 אמתסמ ,ןדנּוװשרַאפ בר רעד זיא טסיזמוא טשינ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעמ טָאה

 -ּפַא קעװַא ,ןוקית ַא ןכוז וצ ידכ ,זיא רע ןוא לושכמ ַא סעּפע ןפָארטעג םיא טָאה

 ןוא ,ןזָאלרַאפ ייז טָאה ךרד-הרומ רעייז סָאװ ,טרעױדַאב עלַא ןבָאה .תולג ןטכירוצ

 ףיז טעװ רעטשרעבייא רעד זיב ןרעיוד טשינ גנַאל טעוו'ס זַא ,טפָאהעג טָאה'מ

 ,בר רעייז ןעגנערב קירוצ ןוא רערעייז הלהק רעטמותירַאפ רעד ףיוא ןייז םחרמ

 ,קידצ םעד

 "שץג טשינ -- טגָאטעג ּוװ .תולג ןטכירּפָא קעװַא עקַאט זיא יבצ דוד 'ר ןוא
 'ףפכמו ריעל ריעמ טרעדנַאװעג .טגָאטעג טשינ -- טקיטכענעג ּוװ ןוא טקיטכענ
 עקידמינּפ-תרדה ןייז ןוא ּפָאק רעיורג רענייש ןייז זיא טייצ רעצרוק ַא ןיא .רפכל
 :םינּפ רעלעדייא רעקיטכיל ןייז ,סענעטלָאק ןיא ןסקָאװרַאפ דליוו ןרָאװעג דרָאב

 -ץורק ,ךעלציּפ ףיוא ןסירעצ םידגב ענייז ;טרעצעגּפָא ןוא ןשטיינק טימ לופ --

 .םוטעמוא םיא ןוא םכח-דומלת םעד םיא ןיא טנעקרעד ןעמ טָאה ךָאד --- היולב
 .ןעוועג דובכ גהונ

 ,רָאי יירד רעבירַא ןענייז ױזַא
 .טָאה ,קעװַא ןענייז רָאי יירד יד יוו םעדכָאנ ןעוועג זיא'ס ןוא ...ץקמ יהיו

 זיא'ס ןוא דנו-ענ ןיב ךיא יוװ רָאי יירד ןיוש -- :ןײלַא ךיז וצ טגָאזעג בר רעד
 .ףיוא שנוע ןַא יוװ ןטכַארטַאב ןענעק לָאז'כ סָאװ ,סעכלעזַא ןעשעג טשינ רימ טימ
 לבקמ לָאז'כ זַא ,אוה ךורב טָאג ןופ ןוצר רעד אמתסמ ךָאד זיא ,אטח ןסיורג ןיימ
 .םוקמ, :טייטש קוסּפ ןיא יו -- ,אטח םענופ טרָא ןפיוא אקווד ,שנוע ןיימ ןייז

 .,,םייהַא ןרעקמוא רעבירעד ךיז ךיא לעװ ,(16 -- 'ג תלהק) "עשרה המש טּפשמה
 רַאפ רעיוט םעד טנפע סָאװ ,רעד ןוא .שנוע ןיימ ףיוא םייהרעד ןיא ןטרַאװ ןוא
 -רַאפ טשינ ךימ טעװ ןוא ןייּפ ןיימ ןעזנייא טעוװ ,הבושת טימ ןָא ןּפַאלק סָאװ יד
 ,הנקז ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא ןזָאל
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 ןַאמטכער םהובא

 ןייק קירוצ ןעמוקעגנָא רע זיא ,ןשטנעב-טכיל רַאפ ,תומש השרּפ ,תבש ברע

 טנװַאדעג טָאה רע ּוװ ,שרדמה-תיב ןסיורג םעניא ןעגנַאגעגנײרַא ,דָארגירַאש

 -קיורַאב ַא ןוא שילָאּפ ןיא לקימולק סָאד טגײלעגקעװַא .תונבר ןייז ןופ ןרָאי עלַא

 ,ןעגנונעפָאה טימ לופ ,לקניוו ַא ןיא עבורה רעד ןבעל ןענװַאד טלעטשעג ךיז רעט

 | . .ןרעיוד טשינ גנַאל ןלעוו ןייּפ ןייז ןופ געט יד זַא

 "טנייוועג ַא יװ ןעמונעגנָא םיא טָאה'מ ,טנעקרעד טשינ םיא טָאה רענייק

 ,םיחתּפה לע רזוח ַא ,ןַאמערָא ןכעל

 ,ןטייצ ענעי ןיא ןעוועג זיא גהנמ רעד יװ ,שמש רעד טָאה תבש תלבק ךָאנ

 יילעב יד ןשיװצ ,םיחרוא עדמערפ יד ,טײלעמערָא ענעמוקעגנָא יד טלעטשעצ

 םיתב-ילעב עבושח וצ טקישעג רע טָאה טײלעמערָא ערעבושח .םיללּפתמ םיתב

 ןוא בר םוצ ןעגנַאגעגוצ שמש רעד זיא .םיתב-ילעב עטושּפ וצ --- ערעטושּפ ןוא:

 : : טגָאזעג

 טייג ןטרָאד טָא ,סנרּפ םייב ןסע ריא טעװ הדועס עקיטנייה יד ,בורק בר,

 *ךָאנ םיא טייג ,רע

 םיא טימ ךיילגַאב ןעמוקעגניירַא .סנרּפ םעד ןעגנַאגעגכָאנ יבצ דוד 'ר זיא

 טכַאמעג ,גוהנכ ,ןעמ טָאה *םכילע םולש? ןכָאנ ןוא "תבש-טוג, טגָאזעג ,זיוה ןיא;

 "ירבד טדערעג ןטייווצ ןוא טכירעג ןייא ןשיווצ ןוא "תורימז; ןעגנוזעג ,"שודיק,

 ,םכח-דימלת ַא דַיי ַא ,ןירוא-רב ַא זיא חרוא ןייז זַא ,ןעזעג סנרּפ רעד טָאה ,הרות

 :טגָאזעג ױזַא םיא ,וצ ןסע ןכָאנ רע טָאה

 "תסנכה; םעד ןכוזמורַא טכַאנ רעקיטסָארפ ,רעטלַאק ַאזַא ןיא ריא טעװ יווג

 ןיוש עשזי-טקיטכענ ,ןענַאד ןופ ךעלטייוו ץנַאג ןיהַא זיא'ס ,ןפָאלש םוצ "םיחרוא

 ןייג ןעמַאזוצ רימ ןְלעוו ,ירפרעד ןיא ןגרָאמ ,םשה הצרי םא ,ןוא רימ ייב ָאד

 ייווצ ערעדנַא יד רימ ייב ןסע ךיוא ןיוש טעװ ריא ןוא ןענווַאד שרדמה'תיב ןיא

 ."תודועס עקידתבש
 יבצ דוד 'ר ןוא ,רעמיצ-סע םעניא עקַאט ,רעגעלעג ַא טעבעגסיוא ןעמ טָאה

 .ןפָאלש טגיילעג רעדימ ַא ךיז טָאה;

 ה

 תבש ַא ןעוועג זיא תומש תבש זַא ,טלעטשעגנייא ןעוועג זיא דָארגיראש ןיא

 ןעמוקעג ירפרעדניא תבש םעד ךיוא זיא .תונותח רַאפ רקיע רעד ,תוחמש רַאפ

 טָאה סָאװ ,רונש רעגנוי ריא טימ סנרּפ םענופ יורפ יד ןטעברַאפ וצ שמש רעד

 רעקיטסלָאמעד רעד בילוצ) קירוצ רָאי יירד טימ ןוז ריא טימ טַאהעג הנותח

 יד ןופ םענייא ייב הנותח ַא וצ ,(ןעשעג זיא'ס סָאװ ,בר ןטימ ןעשעג זיא הנותח

 טעוו'מ לייוו ,ךיז ןעמַאז וצ טשינ ןטָארעג טָאה שמש רעד ,םיתב-ילעב עבושח רָאג

 -עגּפָא לענש ףיוא ןעמ טָאה ,ןירַא לוש ןיא הלכ יד ןריפ וצ ייז ףיוא ןטרַאוװ
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 ןעוו .תבש ידגב יד ןיא ןָאטנָא ןעמונעג ךיז ןוא עירָאקיצ עקידתבש יד ןעקנורט
 זַא ,טּפַאכעג ךיז יז טָאה ,גנוריצ ריא ןָאטנָא ןיא ןטלַאהעג טָאה רונש עגנוי יד

 זַא ,שוריפב טקנעדעג יז .טלעפ -- ,רעווש ריא ןופ הנתמ יד ,לרעּפ לרינש סָאד

 יד ןבעל ,ךעטשיט .ןרעטנוא לרינש סָאד טנײלעגרעדינַא יז טָאה טנוװָא ןטכעג

 .ָאטשינ סע זיא טציא ןוא רעטכייל ענרעבליז

 יד ,עטסָאבעלַאב יד טגָאז ,טעבנגעג טסניד יד טָאה רשפא -- ןעמ טלמרומ

 :סנרּפ ןופ יורפ

 טָאה יז ,זדנוא טנידַאב יז זַא ,רָאי קיצנַאװצ .ךעלגעמ טשינ זיא סָאד ףיינ;

 רעשידִיי רערשכ ַא ףיוא יו ריא ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ רימ .ןגיוצרעד רעדניק עניימ:

 ."ןענבנג טשינ זדנוא ייב טעוװו יז ,ןָאטעג טשינ סָאד טָאה יז ,ןיינ .רעטכָאט

 .טגערפעג ןעמ טָאה -- "?רעביירט-דרעפ רעד ,רעסיימש רעד רשפא;

 רעד טָאהֹו -- "!טשינ רע טמוק תבש ןוא ,תבש טנייה ךָאד זיא'ס !ןיינ;

 ,טרימרָאפניא תיבה-לעב

 ןצייהנייא ןעמוקעג זיא סָאװ ,*שזָארָאטס; רעד ,רמוש רעטלַא רעד רשפא,

 : ."?עבורה יד:

 -ַאב ןיימ זיא רעג -- סנרפ רעד טהנעט -- *ןייז טשינ ךיוא ןעק סָאד;

 ."!ןריװַאק ךיא ןעק םיא רַאפ ,ןרָאי המכ ןופ ןיוש רעניד רעטסטביל

 יד ,יז טסיירט רעגיווש יד ,טנייוו רונש יד ,סיורג זיא למוט רעד ,רוציקב

 ,ןד 'ר ,סנרּפ רעד .ךעלעקניוו ענעגרָאברַאֿפ עלַא ןיא ןכוז םיתרשמ ןוא ןטסניד

 לרעּפ לרינש רעדנַא ןַא ריא ןפיוק וצ ,רונש רעד וצ טגָאז ןוא ןעמעלַא טקִיורַאב
 : ךיז טעב ןוא

 ךיז ןעמ רָאט ,טנייה תבש זיא'ס ,רעצ ןבָאה וצ ןוא ןענייוו וצ ףיוא טרעה;

 !"םירשכב ןייז דשוח טשינ ןעמ רָאט רעמ ךָאנ ןוא ,ןייז רעצמ טשינ

 "ייא זיא לייוורעד .םיליהת טגָאז ןוא טייז ַא ןיא ךיז טציז יבצ דוד 'ר ןוא

 :גערפ  ַא םיא ייב טיג ןוא ןיבצ דוד 'ר וצ ןעגנַאגעגוצ עטלעטשעגנָא יד ןופ רענ

 ריא טָאה רשפא ?ןעמוקעגניהַא ןענייז לרעּפ יד ּוװ ריא טסייוו רשפא ,רעטעפ;

 טשינ טייצ עצנַאג יד ךָאד טנעז ריא ?ןעוועג ָאד ירפ ץנַאג זיא'ס רעוו טקרעמַאב

 "!יילַא ָאד ריא טנעז ןסעזעג ןוא ןעגנַאגעגסױרַא

 זַא ,ץרַאה ןכָארבעג ַא טימ ןוא תווינע טימ טרעפטנעעג טָאה יבצ דוד 'ר

 טשינ ֿטרָא ןופ זיא רע זַא ,תמא עקַאט זיא'ס .ןעזעג טשינ לרעּפ יד טָאה רעי

 .ןעמונעג ןבָאה ייז לָאזירעצימיא זַא ,ןעזעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ןטָארטעגּפָא

 ,.."?חרוא רעד עקַאט רשפא; :ןעלמרומ וצ ןביוהעגנָא םיתרשמ יד ןבָאה

 ןָא טבייה ןוא שמש רעד ןיײרַא קידנוזּפחב טפיול ןעמעלַא םעד ןופ ןטימניא

 ףיוא ןטרַאװ רעבייוו עלַא ןוא הלכ יד !ךיז טלייא ,ךיז טלייא, ;לוק ןפיוא ןעיירש

 ,ךיז עשז-טלייא .ןענוװַאד ןטימ טרַאװ להק ךיוא .ןײרַא לוש ןיא יז ןריפ טימ ךייא
 ."!לענש טמוק ןוא ,לחומ טייז
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 ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא לרעּפ לרינש סָאד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה'מ זַא ןוא

 :םערַאילעג ַא טימ טרעזייבעצ ךיז רע טָאה

 ןעמ טעװ סנרּפ םענופ רונש יד .לרעּפ יד ןָא טוג ןייז טעוו !סָאװ זיא ,ונ;

 רָאט'מ !טרַאװ להק !טמוק .לרעּפ לרינש םענָא ךיוא דובכ סיורג טימ ןעמענפיוא
 ,"!ןייז בכעמ טשינ

 יד ,ןַאמערָא ןטלַא ןגעו ךיז טעקשוש'מ יו טרעהרעד רע טָאה לייוורעד

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא טשימעגניײרַא ךיז רע טָאה .םיא ףיוא דשח ַא ןפרַאו םיתרשמ

 סָאד טָאה ןעד רעוװ לייוו .טעברַא ןייז זיא'ס זַא ,לכש ןפיוא ךיז טגייל'ס;,

 .ןדָיי ןטַאװעמת םעד טימ ןדער ךימ רָאנ טזָאל ?רע טשינ ביוא ןעמענוצ טנעקעג

 "!לידלוש המשנ יד טָאג ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ ןענעק ייז ,הרבח יד ,ייז ןעק ךיא

 "נָא םיא ,ןיבצ דוד 'ר וצ ןעגנַאגעגוצ טעּפמיא טימ זיא שמש השמ ןוא

 :הזגור טימ טגָאזעג ןוא דרָאב רעד ייב טּפַאכעג

 .קיטש עשיבנג ערעייא עלַא סייוו ךיא ןוא ןכיילג רעייא ןעק ךיא ,דָיי 'ר;

 ףכית ,דלַאב עקַאט ןוא ,לרעּפ לרינש סָאד ןוצרב ּפָא טיג ןוא רעסעב ךימ טגלָאפ

 "!ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יו ןעגנַאלרעד ךייא ךיא לעװ ,טשינ ביוא לייוו ,דימו

 שמש רעד טָאה טרָאװ ַא טדערעגסױרַא טָאה יבצ 'דוד 'ר רעדייא ךָאנ ןוא

 'וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןוא קַאב ןיא קסַארפ ַא טגנַאלרעד םיא ,טנַאה יד ןביוהעגפיוא

 ןיא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג יבצ דוד 'ר ךיז טָאה ָאד .ןטייווצ א ךיוא ןעגנַאלרעד

 ;ןעירשעגסיוא ןוא טנַאה רעד ייב שמש םעד טּפַאכעגנָא ,ךיוה רעלופ ןייז

 "!טשינ רימ טמוק שטַאּפ ןייא יו רעמ !שמש השמ ,טלַאה;

 ''ר ,חרוא ןפיוא קערש טימ טקוקעג טָאה'מ .טניוטשרעד ןבילבעג ןענייז עלַא

 טָאה םינּפ ןייז .ןגיוא עקיטכיל ענעפָא טימ ןעמעלַא ףיוא טקוקעג טָאה יבצ דוד

 טגָאזעג ןוא לסקַא םייב שמש השמ ןעמונעגנָא טָאה רע .השודק טימ ןטכיולעג

 : הדפקה סיורג טימ
 ןוא דָארגירַאש ןופ בר רעד ,יבצ דוד זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז !שמש השמ,

 ףיוא ךיא ןיב ןכל ,בר רעדָארגירַאש ץלַא ךָאנ ןיב ךיא !ךָאנ טבעל ,טנגעגמוא

 ,לרעּפ לרינש סָאד ,הבנג יד ןרעקמוא דימו ףכית טסלָאז ,ברה תריזגב רזוג ריד

 יד ןטעברַאפ ןעמוקעג טסיב וד ןעוו ירפרעדניא טנייה טעבנגעג טסָאה וד סָאװ

 .."!ןיירַא לוש ןיא הלכ יד ןריפ וצ םישנ

 'טָאה רע .ןפָארטעג םיא טלָאװ רענוד ַא יו ןייטש ןבילבעג זיא שמש השמ

 זיא רע ןעוו זַא ,ןעוועג הדומ ךיז .ןייוועג ןכעלרעמָאי ַא ןיא ןכָארבעגסיױא דלַאב
 ,בוטש רעסיורג רעד ןיא ןעועג טשינ זיא רענייק ןוא ירפ רעד ןיא ןעמוקעג

 ,טניימעג רע טָאה ,ךעטשיט ןרעטנוא ןופ טקעטשעגסױרַא טָאה לרעּפ לרינש סָאד ןוא

 לרעּפ יד ןוא ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג טשינ רע טָאה ,טּפָאלש חרוא רעד זַא

 רעד םיא טָאה .ןרערט ןסיג ןוא ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע .ןעמונעגוצ

 עד ןרעטשרַאפ טשינ רָאט'מא :ןענייו ןרעהוצפיוא ןליױפַאב ,ןעמונעגמורַא בר
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 ןופ להק ןייז וצ בכעמ טשינ ידכ ,ןלייאוצ ךיז ןסייהעג ןעמעלַא טָאה רע ."תבשי

 ,ןירַא שרדמ:תיב ןיא ןעגנַאגעג זיא םידגב ענעסירעצ ענייז ןיא ןיילַא רע .הליפת:

 ,קידייל ןענַאטשעג רָאי יירד עצנַאג יד זיא סָאװ ,טרָא קידובכב ןייז ןעמונרַאפ

 טָאה טָאטש עצנַאג יד ןוא ,ישילש ןייז וצ הרותל הלוע ןפורעג רעדיוו םיא טָאה'מ

 .בר םענעמוקעגקירוצ רעייז טימ טיירפעג ךיז

 עבושח יד טימ םיסנרּפ יד ךיז וצ ןפורעג יבצ דוד יבר טָאה ןגרָאמ ףיוא

 סָאװ ןוא תולג טכירעגּפָא טָאה רע סָאװ בילוצ טלייצרעד ייז ,להק ןופ רעריפ
 טשינ ןעוװעג ריצפמ טָאה רע .ןעשעג רָאי יירד יד ןופ ךשמ ןיא םיא טימ זיא'סי

 וצ טשינ ןטעבעג ךיוא ןוא ,תושמש ףיוא הקזח ןייז ןופ שמש השמ ןייז וצ קיחרמי

 ,הבנג רעד רַאפ םיא ןפָארטשַאב

 ןיורק יד ןגָארט טלָאװעג טשינ רעמ לושכמ םעד בילוצ טָאה יבצ דוד 'ר

 ךמסומ ַא ,םענייז םעדייא םוצ הקזח ןייז ןבעגעגרעביא רע טָאה .תונבר ןופי

 ןבעגעגרעביא ךיז ןצנַאגניא ,םינינע עשלהק ןיא טשימעג טשינ רעמ ךיז .הארוהלי

 וימי לכ זיא שמשמ ןייז ןוא םימי תכירא וצ ןעוועג הכוז טָאה רע .הדובעו הרות וצ
 .שמש השמ רעבלעז רעד עקַאט ןעוועג

 ןפורעג רע טָאה ,טנעָאנ זיא ףוס ןייז ,וצק אב זַא ,טליפרעד טָאה רע ןעוו

 --- ןייז לּפטמ ךיז לָאז הרובק ןייז טימ זַא ,טגָאזעגנָא ןוא להקה ישאר יד ךיז וצ

 עקיבייא ןייז ןעניפעג שמש השמ לָאז הנש םירשעו האמ רחאל זַא ןוא שמש השמ

 .רבק ןייז ןופ טייוו טשינ ור
 ןיוש תובצמ יד ,ןטייוצ םוצ רענייא םירבק עדייב יד עקַאט ךיז ןעילוט

 "וטש יד ןופ טקנעװשעגּפָא ןוא ןבירעגּפָא ןטפירשפיוא יד .ןעקנוזעגנייא בלַאה

 .ןרָאי ליפיזַא ןופ ךשמ ןיא רעבירַא ייז רעביא ןענייז סָאװ ,סנגער ןוא סמער

 -יגקז יד ןופ ןורכז ןיא שירפ ךָאנ ןענייז שמשמ ןייז ןוא בר ןגעוו השעמ יד רעבָא

 ,ןבירשרַאפ ןוא טרעהעג השעמ יד בָאה'כ רעליימ סנעמעוו ןופ ,דָארגירַאש
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 רעהאנלוּפ ןוֿפ םירנק יד ףיוא יילניטש , סָאד
 ןוא ייפוי נקעי תודלות, ,ייחינומ

 הקדצ לעב ַא רינג ַא

 ילודג ייווצ יד ןופ םירבק יד רעביא ,תורבקה:תיב ןטלַא ןפיוא ,האנלופ ןיא

 -ַאב םענופ רבחמ רעד ,ףסוי בקעי יבר ןוא "חיכומג ביל הדוהי יבר :תודיסחה

 -- ,בוט-םשילעב םענופ םידימלת -- עדייב ,"ףסוי בקעי תודלות. רפס ןטמיר

 עכעלרעדנוװ ידי-טָא ןלייצרעד רעהָאנלוּפ יד ןכלעוו ןגעוו ,"לביטש, ןייא טייטש

 : השעמ

 ַא ,דבוכמ שיא ַא טבעלעג האנלוּפ ןיא טָאה "חיכומ, םענופ ןטייצ יד ןיא

 יד טכיירגרעד טָאה ריבג רעד ןעוו .הקדצ ךס ַא ןלייט טגעלפ סָאװ ,דָיי רעכייר

 רחאל ףיוא ךיז רַאפ רבק ַא ןגעו ןטכַארט ןביוהעגנָא רע טָאה ,הנקז ןופ ןרָאי

 | ,הנש האמ

 טָאה ,תובא רבק ףיוא ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,לולא שדוח ןיא ,לָאמנייא

 ןענייז סָאװ ,םישודק יד ןופ םירבק יד ןעזרעד תורבקה'תיב ןטלַא ןפיוא רע

 -רעד םיא ןיא ךיז טָאה .ט"תו ח"ת ןֹרָאי יד ןיא ,ןיקצינלעמכ ךרוד ןעמוקעגמוא

 ֹוִצ ןעמוקעג רע זיא .ייז ןבעל ןגייל םיא ןעמ לָאז ותומ רחאל זַא ,ןוצר ַא טקעוװ

 "ישודק יד ןבעל רבק ַא ןרעדנוזּפָא םיא לָאז'מ ,םינונחת טימ אשידק הרבח רעד

 ןסָאלשעגּפָא ןיוש זיא תורבקה-תיב רעד זַא ,טרעלקרעד םיא יז ןבָאה .האנלוּפ

 יז וצ ריבג רעד טָאה .טרָא קידייל ןייק רעמ ָאטשינ זיא'ס ןוא ןרָאי ךס ַא ןופ

 בדנמ רע זיא ,רבק ַא רַאפ טרָא ןַא םיא רַאפ ןכוזסיוא ןלעוו יז ביוא זַא ,טגָאזעג

 ןבעג רע טעוו וצרעד ןוא תורבקה:תיב ןטלַא םעד םורַא רדג םעיינ ַא ןכַאמ וצ
 לקיטש ןיילק ַא ןענופעג ןוא טכוזעג ןעמ טָאה ,להקה תפוקל טלעג םוכס ןסיורג ַא

16 



 רַאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןבירשרַאפ ןוא ןבעגעג םיא סָאד ןעמ טָאה .רבק ןייא רַאפ זיולב גונעג סיורג ,םוקמ

 .ןייז וצ רבקמ טרָאד םיא הנש האמ רחאל זַא ,סקנּפ ןיא

 ןייג רע טגעלפ גָאט ןדעי .רעשל ןיא רָאג ןעוועג זיא ריבג םענופ החמש יד

 לפיוו ,הקדצ ליפיוזַא ןלייט ןוא םיליהת ךעלטיּפַאק י"ח ןגָאז ,םלוע-תיב ןפיוא

 שדוח-שאר ברע עלַא .םיליהת ךעלטיּפַאק י"ח יד ןיא ןַארַאפ ןענייז'ס םיקוסּפ

 -עצ תועבטמ יד ןוא תועבטמ טימ סנייז עקרק לקיטש סָאד טגײלעגמורַא רע טָאה

 ,הלחנ רעקיבייא ןייז ןיא טלגיּפשעג ךיז רע טָאה ױזַא .טײלעמערָא ןשיװצ טלייט

 ,הקדצ טלייטעג ןוא ןעוועג ללּפתמ

 ןייז זַא ,טליפרעד טָאה *חיכומ, רעהאנלוּפ רעד ןעװ זַא ,טלייצרעד טרעוו

 :טגָאזעג ױזַא םיא וצ ןוא ריבג םוצ ןעמוקעג רע זיא ,ךיז טרעטנעענרעד ףוס

 וד זַא ,ריד ןופ ךיא טעב ,השודק רעקיליײה טימ טנייש עקרק ןייד זַא ,עז ךיא;

 ריד ןיב ךיא ןוא ,רבק ַא ףיוא רימ רַאפ עקרק:-תזוחא ןייד ןבעג רימ טסלָאז

 רעד טָאה ."ריד רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ ךיא לעװ ,ןעמוק טעוװ טייצ ןייד ןעוו זַא ,חיטבמ

 ביל אדוהי יבר ןעוו ,(1770) ל"קת רָאי ןיא ןוא .ןעוועג םיכסמ' ,ןקז רעד ,ריבג
 עקרק לקיטש םעד ףיוא הרובק וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןרָאװעג רטפנ זיא "חיכומ,

 ,ריבג םענופ

 :הבצמ רעד ןופ חסונ רעד זיא סָאד ןוא

 ו"פמה ברה / ה"ה ומעל קדצ / הדומ רשיו קידצ / שודק שיא / ןיּפ

 הרומ / תודיסחבו הרותב / גלפומו אלפומה / ינברהו ינרותה / לּודגה

 םויב רטפנ / לכימ לאיחי 'ר "ר"רהב / ביל אדוהי ר"רהומ / חיכומו יברו

 .ק"פל ל"קת תנשב / תבט איכ

 בקעי יבר ןעוועג וייחב זיא "חיכומ, םענופ העדל-רבח רעטסטנעָאנ רעד

 םענופ הריטּפ רעד ךָאנ ,םורַא רָאי ףלעווצ ןיא ןוא ."תודלות, רעד ןהכה ףסוי

 רעד ןופ ןדײשוצּפָא ךיז "תודלות; םענופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,"חיכומ;

 ,רמאל טגָאזעג םיא וצ ןוא ,ןקז םעד ,ריבג םוצ ןעמוקעג רע ךיוא זיא ,טלעוו

 עלַא ,םירבח ןעוועג ןענייז ךיא ןוא ל"צז "חיכומ, ביל הדוהי יבר? :ןגָאז וצ ױזַא

 ןיימ ךָאנ ךיוא זַא ,טלָאװעג רעבירעד ךיא טלָאװ .ןעמַאזוצ ןבעל רעזדנוא ןופ געט

 טסלָאז וד זַא ,ריד ןופ ךיא טעב ןכל .רבח ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןגיל ךיא לָאז טיוט

 ,רבח ןיימ יוװ ,ךיא ךיוא ןוא ,רבח ןיימ ןבעל ןעור ךימ ןזָאל ןוא ןייז טוג ױזַא

 ןכַאמ רימ ןלעוװ ,ןעמוק טעוװ טייצ ןייד ןעוו ,הנש האמ רחאל זַא ,חיטבמ ריד ןיב
 ,"!ןדייב זדנוא ןשיװצ ריד רַאפ טרָא

 ,(1782) ב"מקת רָאי ןיא ןוא ,ןרָאװעג הצורמ לָאמסָאד ךיוא ריבג רעד זיא
 ןייז וצ ןרָאװעג טכַארבעג רע זיא ,ןרָאװעג קלתסנ זיא ףסוי בקעי יבר ןעוו

 .ןקז םעד ריבג םענופ עקרק רעד ףיוא ,"חיכומ ,, םעד רבח ןייז ןבעל ,ור רעקיביײא
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 :הבצמ ןייז ןופ הסונ רעד זיא סָאד ןוא

 ועודק / םיהלא שיא וינעו / דיסח (םילעּפ בר) יפ יר יח שיא / ןיפ

 בקעי (נרומ וננודא) ױמ ידא / ימ ןואגה (נתלהקד) יקד ברה / ול רמאי
 רפס (רבחמה לעב) 'מה 'עב (קדצ ןהכ) ץ"כ יבצ (ונדומ ןב) מ"ב ףסוי
 ...ףסוי תרופ 'סו / ףסוי בקעי תודלות

 ןעזסױרַא טשינ ןיוש טרּפ םעד ןעמ ןעק ,ןעקנוזעגנייא בלַאה זיא הבצמ יד

 ,ןדייב ייז רעביא ,"?הוא, ןייא ,"לביטש; ןייא טיובעגסיוא ןעמ טָאה

 ןבָאה ,ןברָאטשעג זיא ריבג רעד ןעוו זַא ,ןלייצרעד ןדִיי רעהאנלוּפ יד ןוא

 טכַארבעג םיא ןוא םיקידצ ייווצ יד ןופ החטבה יד טיהעגּפָא אשידק הרבה יד

 יװ ןעזעג ייז ןבָאה .םישודק ייווצ יד ןופ *?לביטש, םוצ ,ןימלע"תיב ןטלַא ןפיוא

 ןרַאפ ץַאלּפ ןעוועג זיא'ס ןוא טקורעגרעדנַאנַאפ ןעוועג ןענייז םירבק ייווצ יד

 -פיונוצ קירוצ םירבק עדייב יד ךיז ןבָאה הרובק רעד ךָאנ דלַאב ,ייז ןשיווצ ריבג

 .רעירפ יו טקורעג
3 

 טגָאז .ןייטש רעסיורג ַא ןַארַאפ םלוע-תיב ןטלַא רעהאנלוּפ ןפיוא זיא בגא

 ןוא ןדרעװש ערעיײז טפרַאשעג םיחצור סיקצינלעמכ ןבָאה םיא ףיוא זַא ,ןעמ

 רעהָאנלוּפ יד ףיוא הטיחש עקיטולב יד ןביוהעגנָא ןבָאה ייז רעדייא ,סרעסעמ

 ,ןדִיד
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 םירנק חלנ ןתח

 ןלוש יד ןבעל ךיז ןעניפעג ךעלטעטש רענילָאװ ןוא רעילָאדָאּפ ךס ַא ןיא

 "עמוא זיא .םירבק-הלכ-ןתח :טפורימ סָאװ ,רדג ַא טימ עטמַאצעגמורַא ,ךעלגרעב

 ,(1648/9) ט"תו ז"ת ןרָאי יד ןיא זַא ,הרוסמ עבלעז יִד טעמכ טלייצרעד טרעוװ םוט
 ןוא עילָאדָאּפ ךרוד טרישרַאמעגכרוד ןבָאה סעדנַאב ענייז טימ יקצינלעמכ ןעוו

 תונברק יד ןשיוװצ ןענייז ,תולהק עשידִיי עצנַאג טקיליטרַאפ ןבָאה ןוא ןילָאװ

 נא ערעייז טימ םענייניא ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענייז סָאװ ,הלכ-ןתח ַא ןעוועג

 טָאה .הּפוח רעד תעב ףיוה:לוש ןפיוא םינתוחמ ערעדנַא עלַא ןוא רעריפרעט

 -- ןעמוקעגמוא ןענייז ייז ּוו ,טרָא ןפיוא טכַארבעג הרובק וצ הלכ-ןתח יד ןעמ

 זַא ,הגהנה יד ןרָאװעג טריפעגנייא טלָאמעד זיא'ס ןוא .לוש רעד ןבענ עקַאט

 זיא -- הּפוח רעד וצ ףיוה-לוש ןפיוא טריפעג ןרעװ סָאװ ,הלכ-ןתח עכעלטיא

 ,רבק ןעמינָאנַא םעד םורַא ייז ןעלגניר ,הּפוח רעד רעטנוא ךיז ןלעטש ייז רעדייא

 ףיוא רעמזעלק יד ןליּפש הּפוח רעד ךָאנ ,לָאמ ןביז ,םינתוחמ יד טימ ןעמַאזוצ

 םעד םורַא לדער ַא ןיא ןצנַאט םינתוחמ עלַא טימ הלכ-ןתח ןוא סכעליירפ ַא

 ןטרָאד ןגיל סָאװ ,הלכו ןתח ענעמוקעגמוא יד ןייז חמשמ ידכ ,לגרעכ

 ףיוא ,רבק-הלכ-ןתח ַא ךיז טניפעג לוש רעסיורג רעווָארימענ רעד ןבעל

 יד-טָא ןדִיי רעװָארימענ יד ןלייצרעד רבק םעד ןגעוו .הבצמ ַא טייטש'ס ןכלעוו

 .(* (1648) ח"ת רָאי ןופ גנוריסַאּפ ענעטלעז

 טכַאמעג טָאה הליהק רעװָארימענ ןופ םידבכנ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא

 טלָאזעג טָאה רע רעדייא גָאט ַא ,טײלעמערָא עלַא רַאפ ,הדועס-טײצלָאממערַא ןַא

 חמשמ ךיז טָאה טײלעמערָא םלוע רעד תעב .הּפוח רעד וצ הדיחי-תב ןייז ןריפ

 םייח ןופ 'ה קלח ,"'לארשיב תוריזגה תורוקלא רפס ןיא טכַארבעג ךיוא טרעװ (*

 .דנאלרוג
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 ןַאמטכער םהרובא

 ןייק ןיירַא ,םידש עדליוו יװ ,ןקַאזָאק יד ןענייז ,בוט-לזמ ןשטנווועג ןוא ןעוועג

 סיורג טימ ןעוועשוב וצ ןביוהעגנָא ןוא ןעגנּוװצַאב טָאטש יד ןבָאה ייז ,ווָארימענ

 ןעגנולעג ןדייב ייז זיא'ס ןוא הלכ ןייז ןעװעטַאר וצ ןפָאלעג זיא ןתח רעד .החיצר

 ךיז ןבָאה לוש ןיא .וצ לוש רעסיורג רעד וצ לסעג לָאמש ַא ךרוד ןפיולטנַא וצ

 -רעמ יד ןופ ךיז ןצישַאב וצ ,ןדַיי רעווָארימענ ךס ַא ןבילקעגפיונוצ טַאהעג ןיוש

 ַא טימ טלגנירעגמורַא ןוא גנוטסעפ ַא יװ טיובעג ןעוועג זיא לוש יד לייוו ,רעד

 ףטימעגסיוא טשינ לוש יד ךיוא רעבָא טָאה קילגמוא רעד .רעיומ ןקיד

 ךיז ןוא טנעוו יד טמערוטשעג ,ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא יז ןבָאה ןקָאזָאק יד

 -עגסױרַא טרָאד ןופ ךיז ןבָאה הלכ רעד טימ ןתח רעד .קינייװעניא ןכָארבעגנײרַא

 ןייטש ןענופעג ייז ןבָאה ןטרָאד .ךייט ןקיייברעד םעד וצ ןפָאלטנַא ןוא טעװעטַאר

 ןָא ,רעסַאװ ןפיוא טזָאלעג ךיז ןוא לפיש םעניא ןיײרַא ייז ןענייז ,לפיש-רעשיפ ַא

 וא רענייטש ייז ףיוא ןפרָאװעג ,ןעזרעד רעבָא ייז ןבָאה םיחצור יד .סרעדור

 יעמיווש טזָאלעג ךיז ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ןענייז ייז ןופ עכעלטע

 ןעמ ןוא טָא-טָא זַא ,ןעזרעד טָאה הלכ יד זַא .טייהרעקידעבעל יז ןּפַאכ וצ ידכ

 גנַאל טעוו'ס זַא ,ךָאד טסעז וד; :ןתח ריא וצ טגָאזעג יז טָאה ,ןכיירגרעד ייז טעוו

 טלָאװ זיא .םיחצור יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא ןלעװ רימ ןוא ןעמענ טשינ

 הבעל ךיד ןזָאל ןוא ןעווענַאש ךיד ןעמ טעוװ רימ בילוצ זַא ,רעכיז ןעוועג ךיא

 ךיא בָאה ,ןגעוו סנדייב רעזדנוא ןופ ןבעל ןביילב וצ ןבילקעגסיוא ךיא טלָאװ

 ידכ ,ןזָאל ןעמ טעוװ ךימ ןוא ןענעגרהרעד ןעמ טעװ ךיד זַא ,ארומ קרַאטש רעבָא

 סָאװ קלָאפ רעזדנוא ןופ ןעיורפ טקיניײּפעג לָאמעלַא טָאה'מ יו ,ךימ ןקינייּפ וצ

 ,םענייניא ריד טימ טיוט רעד אחינ רעמ רימ זיא ןכל ,ןרָאװעג ןלעפעג ייז ןענייז

 קרַאטש זיא רימ וצ טפַאשביל ןייד ביוא ןוא .ריד ןָא דנַאש ןופ ןבעל ַא רעדייא

 סטָאג ןקילייה םענייניא עדייב טציא רימָאל ןוא ןגָאזּפָא טשינ רימ וטסלָאז ,תמאב

 ,טנורגּפָא םעד טָא ןיא ,ענייר ַא ןרעוו וצ ןעגנולשעגנייא רעביל רימ זיא'ס .,ןעמָאנ

 ,"טנעה אמט ערעייז ןיא ןלַאפוצנײרַא רעדייא

 -גורּפשעגנײרַא ןענייז עדייב ןוא ענייז הלכ יד ןעמונעגמורַא ןתח רעד טָאה

 | ןרעסַאװ עקימָארטש יד ןיא ןעג

 -רָאפ ןבָאה ןקַאזָאק יד יו םעדכָאנ ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעוועג זיא'ס ןוא

 -רעק ערעייז ןענופעג ןדִיי ענעבילבעגרעביא עטלייצעג יד ןבָאה ,טָאטש יד טזָאל

 הדובק וצ טכַארבעג ייז ןעמ טָאה .טקנעװשעגסױרַא טָאה ךייט רעד סָאװ ,טרעּפ

 .רבק רעייז רעביא לגרעב סָאד טכַאמעג ןוא לוש רעד ןבעל

 :חסונ ןקיזָאד םעד טימ הבצמ ַא טלעטשעגפיורַא טײצרָאי ןטשרע םוצ ןוא

 ,םױטנאכ םישנ םיקנוַ םיללועי םיבהאנה

 ,םיקידצ תושפנ תולכו םינתח םימזיענהו

 ,האג רבד ורסח אל םהייחב

10 



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 .האנ הּפוחל ןכילומל וניכה םג

 הליכהמ ןוטק לחנה דוסי םתומב

 .הלועל ועבטג קר וחבטנ אל

 .הלס תורורצ תושפנהו תויווגה ודרפנ

 .ק"פל ח"ת ןויס טי*י

 :גנוצעזרעביא עשידִיי

 ,רענעמ ןוא ןעיורּכ סגנילגיוז ןוא ךעלרעדניק עטבילעג

 ,תימשנ עמורפ תולכ ןוא םינתח עקיצרַאה

 ' ,ךַאז ןייק ייז טָאה טלעפעג טשינ ןבעל םייב

 . הּפוח רעטריצַאב א וצ ייז ןריפ וצ ךיז טיירגעג ךיוא

 ,ןטלקזטנא ייז ןעוועג ןילק טנורגיךייט רעד זיא טיוט רעייז ךָאנ

 .ןברק רענעקנורטרעד ַא טרעיינ ,רענעטכָאשעג ןייק טשינ

 .קיבייא ףיוא ןענייז ןדנוברַאפ תומשנ יד ,סרעּפרעק יד זיולב ןענייז טלייטעצ

 ,ק"ּפל ח"ת ,ןויס טיי

 : יד

14 
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 תוללק ןופ לנרעכ סָאד

 :טפור'מ סָאװ ,וָארימענ ןיא לגרעב ַא ךָאנ ןגעוו ןלייצרעד וצ יאדכ זיא'ס

 טניפעג ןוא רדג ַא טימ טמַאצעגמורַא ךיוא זיא סָאװ ןוא ,"תוללק ןופ לגרעב;

 ;טלייצרעד טרעוו'ס סָאװ טָא ןוא .קרַאמ רעוװָארימענ םענופ ןטימ עמַאס ןיא ךיז

 ןפורעג טָאה טנגעג רעצנַאג רעד ןעמעוו ,בר ַא ןעוועג זיא ווָארימענ ןיא

 ײיק ןייז לבוס טנעקעג טשינ טָאה חיכומ רעד ."חיכומ; רעד ףסוי בקעי יבר

 ךס ַא טַאהעג רע טָאה רעבירעד .טעװענַאשעג טשינ םענייק טָאה ןוא תולווע
 ,דייר-ףָארטש ענייז ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג ןענייז סָאװ ,רענגעק

 טצעזעגפיורַא ,טּפַאכעג רענגעק ענייז ,תבש ברע ןַא ןיא ,לָאמנייא םיא ןבָאה

 ןיאב רע זיא .טָאטש ןרעסיוא טייוו טריפעגסיורַא ןוא טסימ ןגָאװ ַא ףיוא םיא
 ויא רעבָא קיטנוז ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןטלַאה וצ תבש ןעגנוווצעג ןעוועג הרירב

 -עגרעדינַא ךיז ,וָארימענ ןייק ןעמוקעגנירַא קירוצ ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,רע

 יד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןרופ עשַייוג יד ןשיווצ ,קרַאמ ןטימ ןפיוא טלעטש

 -עפרעדַאב ערעייז ןפיוקוצנייא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ רעפרעד עקימורַא
 ױזַא קידנעייטש ,ףסוי בקעי יבר טָאה .ןטקודָארּפ ערעייז ןפיוקרַאפ וצ ןוא ןשינ

 -עג עמיטש רעקיכליה ,רעקידנזיורב ןייז טימ ,קרַאמ ןטימ ןיא לגרעב ַא ףיוא

 "קרַאמ רעצנַאג רעד זַא ןוא ,ווָארימענ ןופ ןָאטּפָא ךיז לָאז עפש יד זַא :ןטלָאש

 ,זָארג טימ ןרעוו ןסקָאװרַאפ לָאז ץַאלּפ

 ,ןעזסיוא/ ןייז רַאפ ןקָארשרעד קרַאטש קרַאמ ןפיוא םירעיוּפ יד ךיז ןבָאה

 ,סעיינ יד .ןרָאפעצ לענש ךיז ןענייז ןוא ,"ןיבַאר ןקידנטלישג םענופ תוללק יד רַאּפ

 עזייב טימ ןטלָאשעג קרַאמ ןטימ ןיא וװָארימענ ןיא טָאה "ןיבַאר רעקיליײה; ַא זַא

 ןבָאה ,טנגעג ןצנַאג םענופ רעפרעד יד רעביא טײרּפשרַאפ לענש ךיז טָאה ,תוללק

 טָאה'ס ןוא ,וָארימענ ןייק םידירַאי יד ףיוא ןעמוק טרעהעגפיוא םירעוּפ יד

 ,זָארג טימ ןרָאװעג ןסקאוורַאפ זיא ץַאלּפ-קרַאמ רעד יװ ןעמונעג טשינ גנַאל
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןענַאטשעג ,הרוסמ רעד טיול ,זיא חיכומ רעד ּוװ ,קרַאמ ןפיוא טרָא סָאד

 :ןפורעגנָא ןוא ןטעכַאטש ענרעצליה טימ טמַאצעגמורַא ןעמ טָאה ,ןטלָאשעג ןוא

 ,ןזָארג עדליוו עכיוה רָאג ןטרָאד ןסקַאוװ'ס ןוא "תוללק ןופ לגרעב;

 טַאהעג ךיז טָאה "חיכומ, רעד ןעוו ,רעטעּפש זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו

 םיא וצ ןענייז ,תונברה רתכב ןעוועג שמשמ ןטרָאד ןוא דָארגירַאש ןיא טצעזַאב

 טלָאמעד ייז רע טָאה .הליחמ ןטעבעג םיא ייב ןוא ןדִיי רעווָארימענ יד ןעמוקעג

 -ַאטשעג זיא רע ּוװ ,רעבָא טרָא סָאד .הללק יד ןגיוצעגקירוצ ןוא ןעוועג לחומ

 ךיז ןבָאה ,ןטסירק וליפַא ןוא ,ןדִיי .טמַאצעגמורַא ןבילבעג זיא ,ןטלָאשעג ןוא ןענ

 טרעיוה לגרעב םעד ףיוא זַא ,טביילגעג טָאה'מ לייוו ,טנעָאנ רָאג ןעמוקוצוצ טיהעג

 ,הללק סחיכומ םעד ץלַא ךָאנ
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 שטיווענעל ןיא ןייטש רעקילייז

 ףיוא ,ןייטש רעסיורג ַא ךיז טניפעג לוש רעסיורג רעשטיוועכעל רעד ןבענ

 תוכוס ערעייז ןופ ךכס םעד ןענערברַאפ ןגעלפ ןדִי רעשטיוועכעל יד ןכלעוו
 :היהש השעמ םושמ

 רבחמ ,רעקדערָאװָאנ לבייל לארשי 'ר טימ םידגנתמ רעשטיוועכעל עּפורג ַא

 'ר ןיבר ןשידיסח םעד טּפַאכעג ןבָאה ,םשארב ,תודיסח ןגעק "חוכיווה רפס, ןופ

 ובָאה ,ןייטש ןקיזָאד םעד טָא ףיוא ןסימשעגּפָא םיא ןוא רעשטיוועכעל עלעטָאמ

 םידיסח סעלעטָאמ 'ר וצ ארוק-לוק ַא טקישעגסױרַא שטיוועכעל ןופ םידיסח יד

 ןעגנערבטימ ןוא תוכוס ףיוא ןיבר םוצ ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,טעטש ערעדנַא ןיא

 -עכעל ןייק ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז ."חוכיוה רפס; סלבייל-לארשי 'ר ךיז טימ

 ןעמ טָאה תוכוס ךָאנ ןגרָאמ ףיוא .םידיסח לָאצ עסיורג רָאג ַא תוכוס ףיוא שטיוו

 ַא טגילעצ ,תוכוס ערעדנַא ןופ ךיוא ,הכוס סניבר םענופ ךכס םעד ןעמונעג

 רפס, ןשידגנתמ סלבייל-לארשי 'ר ןיירַא רעייפ ןיא ןפרָאװעג ןוא ,רעייפ סיורג
 ."חוכיוה

 ןיבר םעד ןסימשעג םיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ םעד בילוצ זיא ןייטש רעד

 ןלעטש םיא ןבעל טגעלפ ןעמ .טקילײהרַאפ ןרָאװעג רעשטיוועכעל עלעטָאמ 'ר

 םיא ףיוא ןענערברַאפ וצ גהנימ םעד טיהענּפָא ןוא םיתמ ןייז דיּפסמ ,תוּפוח

 .ךכס םעד
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 טַאהענ חנותח טָאה סָאװ ,גר ַא ןוּפ רנק
 דנַאל סחרוק ןופ לדיימ ַא טימ

 ןַא טימ "ךעלביטש ןוא תובצמ ,םירבק, ןופ לייט םעד ןקידנערַאפ ליוװ ךיא

 ןופ רבק ַא ןגעוו ,הָארטסָא ןיא טרעהעג ןבָאה רימ סָאװ ,השעמ רעשילרעטסיוא

 ןגָאז-תודע םעד טיול ,זיא הבצמ ןייז ףיוא סָאװ ,א"שרהמ םענופ דימלת ַא ,בר ַא

 ;טצירקעגסיוא ןעוועג ,םינקז רעהָארטסָא ןופ

 ץראמ םולשב אציו םולשב סנכנש סייח ר"ב רשא יר קידצה ברה נפ

 ..יחרקה

 הָארטסָא ינקז יד יוז רעבָא ,ןעוועג טשינ רכז ןייק ןיוש זיא הבצמ רעד ןופ

 רעצנַאג רעד טימ ,הבצמ רעד ןופ טסקעט רעד זיא ,טרעכיזרַאפ זדנוא ןבָאה

 זיא סָאװ ,להקה סקנּפ םעניא ןבירשרַאפ ןעוועג ,רשא 'ר בר םעד ןגעוו השעמ

 ןטילעג טָאה הָארטסָא סָאװ ,תופרש ליפ יד ןופ רענייא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ

 : ןלייצרעדוצרעביא יז יאדכ זיא/ס ןוא עקידריווקרעמ ַא זיא רעבָא השעמ יד

 רעכלעוו ןיא ,הבישי עסיורג ַא הָארטסָא ןיא טריפעג טָאה א"שרהמ רעד
 -הנותח לָאצ עשּפיה ַא ייז ןשיווצ ,םַיוליע עשידמול ךס ַא טנרעלעג ןבָאהס

 ,הרותב הקשח םשפנ סָאװ עטַאהעג

 ןציטש טגעלפ סָאװ ,דָיי רעכייר ַא טניוװעג טָאה הָארטסָא ןופ טייוו טשינ
 -עג טָאה דיגנ רעד .הבישיה ינב עמערָא יד ןייז ךמות ןוא הבחר דיב הבישי יד
 רע טָאה ,הקרפל העיגהשכ .ראות-תפי ַא ןוא ענעטָארעג ַא ,הדיחי-תב ַא טָאה
 ןופ ןוא יוליע ןַא ,טָאטש רעטנעָאנ ַא ןופ ברדןב ַא טימ ןָאטעג ךודיש ַא ריא טימ
 לרָאּפ עגנַיי סָאד ןטלַאהוצסיױא ןעוועג בייחתמ ךיז טָאה ריבג רעד .סוחי ןסיורג
 ןוא הכימס ןגירק טעװ רענייז םעדייא רעד זיב ,ןתוכרטצה ערעייז עלַא טימ
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 ןַאמטכער םהרבא

 יד טלעטשעגּפָא ןוא םיאנת ןבירשעג ןעמ טָאה ,לארשיב הארוה'הרומ ַא ןרעוו

 | ,תועובש ךָאנ תבש ףיוא הנותח
 ,הנותח רעשיריבג רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה חסּפ ךָאנ דלַאב|

 יד ןקַאבעג ןבָאה סרעװרַאס ;םישובלמ עטסרעייט יד טיינעג ןבָאה רעדיינש
 שַאלַאש ןסיורג קיזיר ַא טיובעגסיוא טָאה'מ ,ןטרָאט ןוא סנדָאלּפ ,סקעבעג עטסנעש

 ץלַא -- ןטנַאקיוװמ סעילעּפַאק עכעלטע ןעגנודעג ;קנעב ןוא ןשיט עיינ טימ

 ,ריבגה דיכ ,הבחרהב

 זיא'ס .הָארטסָא ןופ ןדִיי עלַא טעמכ ןרָאװעג ןטעברַאפ ןענייז הנותח רעד וצ

 יד ןשיװצ .הבישיה ינב יד םידימלת ענייז טימ א"שרהמ רעד ןעמוקעג ךיוא

 -עג רע טָאה רשֶא ,ּפָאק רעשינואג ַא ,יוליע ןַא רענייא ןעוועג זיא הבישיה-ינב

 יד ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא ,הנותח רעד וצ ןעמוקעג ךיוא יוליע רעד זיא .ןסייה

 תחור ַא ןײרַא םיא ןיא זיא ,תורישע עסיורג סָאד וצרעד ןוא ראות-תפי יד הלכ

 קידרשוי רעמ ןעוועג טשינ ןעד טלָאװ) :טכַארטעג ךיז ייב טָאה רע ןוא האנק

 ,ןטעברַא ןביױהעגנָא טָאה חומ ןייז ןוא ."??םעדייא סריבג םעד ןרעו לָאז ךיא ןעוו
 לָאז רע ידכ ,ךודיש ןקיטציא םעד ןרעטשעצ וצ ױזַאיװ לטימ ַא ןעניפעג וצ

 ,םעדייא סריבג םעד ןרעוו ןענעק רעטעּפש

 -ּפָא תונקז ןבָאה סנקעדַאב ןרָאפ זַא ,טריפעגנייא ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ

 טָאה'ס ביוא .רעיילש םענעדייז ַא ּפָאק ןפיוא ןָאטעגנָא ריא ןוא הלכ יד ןריושעג

 .תונקז יד ןבָאה ,עטדערַאב ַא ,ענעזָאלעגסיױא ןַא ןעוועג זיא הלכ יד זַא ,ןפָארטעג

 ןופ פונק ַא ןכַאמ ךרוד ,ןתח םעד ןסיװ ןזָאל וצ הווצמ ַא רַאפ טכַארטַאב סָאד

 -נייא יוליע םעד ןרשָא ךיז טָאה .זיא הלכ ןייז סָאװ ןוא רעוװ רעיילש ןפיוא ןביוא

 זיא ןתח רעד זַא ןוא ,רעיילש סהלכ רעד ףיוא ּפונק-דנַאש ַאזַא ןכַאמ וצ ןבעגעג

 זיא -- ןעזרעד רעיילש ןפיוא ּפונקדנַאש םעד טָאה ןוא הלכ ןייז ןקעדַאב ןעמוקעג

 ןבָאה'ס .ןרעטלע ענייז םעד ןגעוו טלייצרעד ןוא ןפָאלעגסױרַא יירשעג ַא טימ רע

 ךיז ןענייז דצ סנתח ןופ םינתוחמ יד .תונעמ ןוא תונעט םוש ןייק ןפלָאהעג טינ

 -העשת -- זיוה ןיא ריבג םייב ןוא עטמעשרַאפ ַא ןבילבעג זיא הלכ יד ,ןרָאפעצ

 | ,באב

 זיא ,ןעוועג םרוג ָאד טָאה רע סָאװ ,ןברוח םעד ןעזרעד טָאה יוליע רעד זַא

 טָאה ,ןגָאלּפ ןבױהעגנָא םיא טָאה ןסיוועג ןייז .הטרח ןופ ליפעג ַא ןלַאפַאב םיא

 ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה ןוא הבישי רעד ןיא ןרעקקירוצ טנעקעג טינ רעמ ךיז רע

 ןביוהעגנָא ױזַא רע טָאה .תולג ןטכירוצּפָא טלעװ רעד רעביא ךיז ןזָאלוצסױרַא

 ךוא רעדלעפ עטנַאקַאבמוא רעביא טנַאּפשעג .רפכל רפכמו ריעל ריעמ ןרעדנַאװ

 ,סעקשזעטס ןוא ןגעוו ,רעדלעוו

 ַא ןיא ןײרַא זיא רע זַא ,ןפָארטעג געוװ-רעדנַאװ ןייז ףיוא לָאמנייא טָאה

 יד ןלַאּפעגוצ זיא'ס .סױרַא געוו ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ ןוא דלַאװ ןטכידעג

 ףופ ךיז טגָארט ָאד ןוא ,ךשוח שמיו שממ ,רעטצניפ קָאטש ןרָאװעג זיא'ס ,טכַאנ
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 רַאלקלַאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ,ןלַאפַאב םיא זיא המיא ןַא ,דחּפ ַא .תוער תויח ןופ םורבעג רעדליוו רעד ןטייז עלַא

 ןביוהעגנָא רע טָאה ?שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ןיא ןענירטנַא רע לָאז ןיהּווו

 -- רעמייב יד ןשיװצ ,טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ,טָארַאב סטָאג ףיוא ןזיײרּפש

 ןעמונעג ,ןלַאפעגמוא זיא ,גנולכיורטש ַא סעּפע ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע זיב

 טנַאװ ַא ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע זיב ,וצּפָארַא ,רעדינ רעד ןיא ןעלקייק ךיז

 .רעטשלחרַאפ ַא ןגיל ןבילבעג ןוא

 תושלח ןייז ןופ טכַאװרעד טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא טניוטשרעד יוװ ןוא

 רעכיוה ַא טייטש םיא רעביא ,טעב קיטכיצ ,ןייר ַא ןיא טגיל רע זַא ,ןעזרעד ןוא

 ענייז ןופ .שדוק-ןושל ףיוא םיא וצ טדער ןוא קיטומטוג טלכיימש ,דַיי רענייש

 יד ןופ "החרק? דנַאל םעניא ךיז טניפעג רע זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא דייר

 ןעוועג ןענייז ייז סָאװ רַאפרעד ןעגנולשעגנייא טָאה דרע יד ןעמעוו ,חרוק-ינב

 רע רעכלעוו ןיא ,טנַאװ יד זַא ןוא ,ןהשמ ףיוא טגירקעג ןבָאה ןוא ביר ירחרחמ

 דנַאל םוצ רעיט רעד ןעוװעג זיא ,ןגָאלשעגנָא ,ךיז ןעלקייק ןכָאנ ,ךיז טָאה

 םעד טכַאנ רעד ןטימניא קידנרעהרעד ,רענייז חרוא-סינכמ רעד זַא ןוא "החרק;

 ךיז וצ ןעמונעגנײרַא ןטשלחרַאפ ַא םיא ןוא טנפעעג רעיוט םעד רע טָאה ,ּפַאלק

 | ,ןירַא זיוה ןיא

 ןוא ןסע ןבעגעג םיא ,ןעועג ברקמ קרַאטש יוליע םעד טָאה יחרק רעד

 רעד .ןענרעל םוצ םירפס טכַארבעג םיא ןוא םישובלמ עיינ טדיײלקעגנָא ,ןעקנירט

 -לעב רעד זַא ןוא ,רעגייטשסנבעל םעיינ םוצ טניווװעגוצ לענש ךיז טָאה יוליע

 גנַאל רע טָאה ,רעטכָאט ןייז טימ ןבָאה וצ הנותח טגיילעגרָאפ םיא טָאה תיבה

 ,טַאהעג הנותח ריא טימ ןוא ןעוועג םיכסמ דלַאב ,טכַארטעג טשינ

 ןיא טנָאמרעד יוליע רעד ךיז טָאה ,ןכָאװ עכעלטע קעװַא ןענייז סע זַא ןוא

 -ַאב זיא רע סָאװ ,אטח ןסיורג םעד ןיא ןוא ,ןעשעג םיא טימ זיא'ס סָאװ ,םעד

 םוצ -- דנו"ענ ןייז וצ ,תולג ןטכירּפָא ןעמונעג טָאה רע ןכלעוו בילוצ ,ןעגנַאג

 ןופ טסינעג ןוא טַאהעג הנותח טָאה ,הוולש ןיא ןוא החונמ ןיא ָאד רע טציז ףוס

 -מורַא םיא טָאה הרוחש-הרמ ַא ,תובצע סיורג ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא .בוט-לכ

 וצ ױזַא יו טכַארטעג ןוא והותה:םלוע ןפיוא יו ןעגנַאגעגמורַא זיא ,ןעמונעג

 -וצנָא ןטעב ןוא ןייז הדוותמ םיא רַאפ ךיז ,א"שרהמ םעד ,ןיבר ןייז וצ ןעמוק

 ,הבושת-חתּכ ַא םיא ןזייוו

 ,ןטעבעג קרַאטש םיא ייב ךיז יז טָאה ,רעיורט ןייז טקרעמַאב טָאה בייוו סָאד

 רע טָאה ,טימעג ןייז ףיוא טקירד סָאװ ,דוס םעד ריא רַאפ ןקעלפטנַא לָאז רע זַא

 ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ הלווע עסיורג יד טלייצרעד ריא ןוא טנייוועצ רעטיב ךיז

 ןעניפעג רעכיז טעװ רע .א"שרהמ רעד ,יבר ןייז זיולב ןעק םיא ןפלעה זַא ןוא

 -טרעצ סיורג טימ ,סנייז בייוו סָאד טָאה .אטח ןסיורג ןייז רַאפ ןוקית ַא םיא רַאפ

 ריא וצ ךיז טעוו רע זַא ,ןרעווש ריא טעװ רע ביוא זַא ,טגָאזעג םיא וצ ,טייקכעל

 -עג רע טָאה .א"שרהמ םעד ,יבר ןייז וצ ןעגנערב םיא יז טעװ ,ןרעקמוא קירוצ
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 ןַאמטכער םהובא

 םיא טימ ךיז ,"החרקפ דנַאל ןופ רעיוט םעד טנפעעג םיא רַאפ יז טָאה .ןריוווש

 רע יװ טליפרעד רע טָאה ;ןגיוא ענייז ףיוא טנעה עריא טגײלעגפיורַא ,טשוקעצ

 רַאפ ןבילבעג ןייטש ןיע-ףרהכ זיא ןוא ןטפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה

 ןלַאפעגנַײרַא ןייוועג סיורג ַא טימ רע זיא .א"שרהמ םעד ןיבר ןייז ןופ ריט רעד

 "וקעגרָאפ זיא'ס סָאװ םיטרּפ עלַא טימ טלייצרעד םיא ,זיוה ןיא ןיבר ןייז וצ

 רע ייזַא יו ןוא תולג ןטכירּפָא קעװַא זיא רע ױזַא יװ ,הנותח רעד ףיוא ןעמ

 זַא ןוא טַאהעג הנותח טרָאד .חרוק-ינב יד ןופ דנַאל םוצ טלקייקרעד ךיז טָאה

 טעװעטַאר ,יבר; .ריא וצ ןעמוק וצ קירוצ העובש ַא ןבעגעג בייוו ןייז טָאה רע

 ַא סױרַא רימ טיג ,יברק -- טרעמָאיעג רע טָאה -- *?!אטח ןסיורג ןיימ ןופ ךימ

 רעקיצנייא רעד, :טגָאזעג ןוא ןעמונעגמורַא א"שרהמ רעד םיא טָאה ."!הבושת

 ,הלכ רעטמעשרַאפ רעד טימ ןבָאה הנותח טסלָאז וד זַא ;זיא ריד רַאפ ןוקית

 רימ ןלעװ חרוק"-ינב יד ןופ בייוו ןייד רַאפ .םילותב עריא ןיא ךָאנ טציז סָאװ

 לטבמ ןוא ןייז ריתמ ןיד-תיב סָאד טעװ ריא וצ העובש ןייד ןוא טג ַא ןביירש

 | ."ןכַאמ

 -עגסיוא טָאה רע זַא ,ריבג םעד ןגָאזנָא טקישעג דלַאב א"שרהמ רעד טָאה

 --- ,םידימלת עבושח רָאג ענייז ןופ דימלת ַא -- רעטכָאט ןייז רַאפ ןתח ַא ןבילק

 ,הנותח רעד וצ תונכה עקיטיינ יד ןכַאמ וצ ןבייהנָא דלַאב ןסייהעג םיא ןוא

 ןוא טג ַא ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןיד-תיב ַא טצעזעג טָאה א"שרהמ רעד ןוא

 םעד ןעמענ ןוא ןעמוק וצ חרוק-ינב תב רעד ףיוא ,ןיד-יּפ-לע ,ןעוועג רזוג טָאה

 ךיוא טָאה ןיד-תיב סָאד .ןעמוקעג זיא ןוא טגלָאפעג יז טָאה .ןַאמ ריא ןופ טג

 ןבעגעג ריא טָאה רע סָאװ העובש יד ןעוועג ריפמ ןוא ריתמ

 סריבג םעד ,הלכ רעטמעשרַאפ רעד טימ רֶשָא יוליע םענופ הנותח יד ןוא

 ןעמוקעג ןענייז'ס .רדהו ראּפ בורב ןרָאװעג טעװַארּפעג בורקב זיא ,הדיחי-תב

 .הלכו ןתח ןייז וצ חמשמ הבישיה ינב עלַא טימ א"שרהמ רעד ,הָארטסָא יבשות יד

 ,הארוהל ןעוועג ךימסמ רשֲא יוליע םעד א"שרהמ רעד טָאה הנותח רעד ךָאנ

 שמשמ ןוא םישודק תומוקמ רערטסָא יד ןופ םענייא ןיא בר ןרָאװעג זיא רע ןוא

 .וייח ימי לכ תונברה רתכב ןעוועג

 סקנּפ םעניא ןרָאװעג ןבירשעגניירַא טלָאמעד השעמ יד זיא ,טגָאזעג יו

 .ל"צז א"שרהמ םענופ המיתח רעד טימ ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא ןוא להקה

 ןפיוא הרובק וצ טכַארבעג םיא ןעמ טָאה רֶשָא 'ר בר םענופ ותומ רחאל ןוא

 .הבצמ עטנָאמרעדנבױא יד טלעטשעגפיוא ןוא תורבקה תיב ןטלַא
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 זח גנולײטּפָא וצ
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 ם'סקנויכ





 ?סקניּפ ַא ויא סָאװ

 ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ןבעל-סקלָאפ ןופ לגיּפש רעד זיא סָאד -- סקניּפ רעד

 ,רעיורט ןוא דיירפ ןייז ;קלָאפ ןופ ןליפעג יד ּפָא ךיז ןעלגיּפש סקניּפ ןיא .תורוד
 ןענַאטשַאב ןענייז סע סָאװ ןיא ןוא ןגרָאז ענייז טקירדעגסיוא טָאה רע ױזַא יו

 טשלהק ןוא עשידיחי סָאד ןצַאשּפָא רימ ןענעק סקניּפ םעד ךרוד .ןעגנַאלרַאפ ענייז

 ןענרעלסױרַא םיא ןופ ןענעק רימ ;טייקפיט ןוא טייקטיירב רעצנַאג ןייז ןיא ןבעל

 ןייא ןשיוװצ ,אפוג ךיז ןשיװצ ןעגנוָיצַאב יד בעל ןקיטייצרַאפ ןופ חסונ םעד

 יד ךיוא יוװ ;:רערעדנַא רעד ןוא הליהק ןייא ןשיווצ ,רעטייווצ רעד ןוא הרבח

 ,םורַא טלעוו רעשַיױג רעכעלרעסיוא רעד וצ גנויצַאב עשידִיי

 רעקיליײה ַא יװ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןוא טנכעררַאפ לָאמעלַא זיא סקניּפ רעד

 טניפעג'ס ןכלעוו ןיא ,זיוה םעד ןיא זַא ,ןביולג ַא ןפַאשעג וליפַא ךיז טָאה'ס .ץפח

 טעוװ תדלוי ַא ןוא ןבָאה טשינ הטילש ןייק לָאמנייק רעייפ ַא טעװ ,סקניּפ ַא ךיז

 ןיא גהנמ ַא ןעוועג זיא סנטצעל רָאג זיב ךָאנ .דניק וצ רעווש ןייג טשינ ןטרָאד

 טָאה דניק וצ רעווש ןעגנַאגעג זיא יורפ ַא ןעוו זַא ,עניַארקוא ןופ ךעלטעטש ךס ַא

 רעטנוא טגיילעגרעטנוא ןוא סקניּפ-טָאטש םעד טכַארבעג וצניהַא ,הלוגס ַא יו ,ןעמ

 ,סנּפָאקוצ ריא

 ףלק) טעמרַאּפ ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז םיסקניּפ עטלַא רָאג עלַא טעמכ

 יז ןענייז ןדנובעג ,ריּפַאּפ ןקיד ןכעליולב ןופ --- לָאצ עניילק ַא זיולב ןוא (יבצ

 ,תורמג עסיורג ןופ טַאמרָאפ ַא ןיא ,טשיילעג דלָאג ,ןדנובנייא ענרעדעל ענייש ןיא

 טימ בורייפ-לע ייז ןענייז ןבירשעג .רעטיירב ןוא רעגנעל ךָאנ וליפַא לָאמטּפָא

 טימ ןבירשעג תונקת יד זיולב ןענייז םיסקניּפ עקינייא ןיא ןוא ,בתכ שירפוס

 -רעש רעד ,טפירש ןכעלטנייוועג טימ -- םינינע עקירעביא יד ןוא בתכ שירפוס

 יד ןופ ,ףַארגַארַאּפ םעיינ ןדעי ןופ תויתוא עטשרע יד ךיוא יו ,סקניּפ ַא ןופ טָאלב

 -טפָא .ןצכעלעמעג ןוא ןטנעמַאנרָא ענייש-ןטלעז טימ טריצעגסיוא ןענייז ,תונקת
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 ןַאמטכערו םהרבא

 למשר טנכייצעג ַא טימ טריצַאב טסקעט ןופ טַאלב רעדנוזַאב רעדעי ךיוא זיא לָאמ

 "ןברַאפ ענעדיישרַאפ ןיא ,םירויצ עשירעלטסניק עלופטכַארּפ טימ ןלָאמעג ,םורָא

 ןרילָאק רַאפ שינעדנעטשרַאפ יד ןרעדנּוװַאב וצ תמאב זיא'ס ןוא .סעיצַאניבמָאק

 -תיב עקילָאמַא יד -- סעדייזרעטלע ערעזדנוא ןופ טפַארק עשירעפעש יד ןוא
 ."סרעשטעווק-קנַאב , יד ,סעקינשרדמה

 יילרעיירד ןיא ןרעװ טלייטעגנייא םיסקניּפ יד ןענעק טלַאהניא רעייז טיול

 : סעירָאגעטַאק

 תנילא ,"םילוח רוקיב, :יוװ ,תורבח עקיטרָא ענעדיישרַאפ ןופ םיסקניפ (א

 הקדצ הרבח; ,"תמא לש דסח ילמוג, ,"הטימה יאשונ, ,"אשידק הרבח. ,"קדצה

 ,לג"דא "םילפונ יכמוס, ,"לד יכמות, ,"הלודג

 ,"קדצ ילצוּפ; ,"הכאלמ ילעב, :יוו ,תורבח-רעטעברַא ןופ םיסקניפ (ב

 ,"םיעבוכ ישוע תדוגא, ,"םירלדנסה תדוגא, ,"םיטייחה תדוגא, ,"םיּפכ יעיגי;
 ,עכעלנע ןוא "םיאקסרובה תדוגא;

 ."לילגהו הָארטסָא תליהק סקניּפ= :יוו ,תוליהק עצנַאג ןופ םיסקניפ (ג

 .ו"ַאא "לילגהו וועשטיטעל תליהק סקניּפ,, ,"?ילגהו קינלעמכ תליהק סקניּפ,
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 תורנח עקיטרַא ןופ םיסקניּפ

 -רַאפ ןופ םיסקניּפ ןענייז לָאצ ןיא עטסרעמ יד ןוא עטסטײרּפשרַאפ רעמ יד

 רעדָא טָאטש ןייק טעמכ ןענופעג טשינ ךיז טָאה סע .תורבח ענלצנייא ענעדייש

 רעדָא רענייא ןעניפעג טשינ ךיז לָאז סע ּוװ ,עניַארקוא ץנַאג רעביא לטעטש

 תירבח עכלעזַא ןבָאה לטעטש רעדעי ןיא לייוו .םיסקניּפ ןימ םעד ןופ עכעלטע

 .טריפעג סקניּפ ַאזַא טָאה הרבח רעדעי ןוא ,טריטסיזקע

 טעמכ ןענייז םיסקניּפ עקיטרָא עירָאגעטַאק רעד ןופ עלַא ןופ תונקת יד

 ןהו בתכ ןוא חסונ םענעמונעגנָא רעייז טימ ןה ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךעלנע

 ,עיגָאלָאנימרעט ןוא טלַאהניא רעייז טימ

 רעד ןופ ןעמרָאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא יד טלדנַאהַאב בורל ןרעוו תונקת יד ןיא

 -נײרַא ןופ ןצעזעג יד ;(ןטַאדידנַאק) םידמעומ יד ןופ סעיצַאקיפילַאװק יד :הרבח

 ,ןפָארטש ,ןעגנורעייטשייב ,לָאצּפָא-דילגטימ :יװ ,םינינע-טלעג ;םירבח עיינ ןעמענ

 ערעדנַא ןוא (עטמַאַאב רַאפ ןלַאװ} (+ יפלק יד ,תוילע ןופ גנולייטנייא יד ,ןטייצרָאי

 ,דיחי םוצ הרבח רעד ןופ ןוא הרבח רעד וצ דיחי ןופ ןטכילפ
 -יישרַאפ יד ןופ תונקת יד טיול ,ןבָאה הרבח רעדעי ןופ (ןלַאװ) תוריחב יד

 םיאבג יד .אקווד חסּפ דעומה לוח סנטסרעמ ןעמוקרָאפ טפרַאדַאב ,םיסקניּפ ענעד

 יד ןגיײלוצּפָא ,תוביס עקיטכיוו בילוצ זיולב ,טכער סָאד טַאהעג ןבָאה רעבָא

 .רָאי ןופ גָאט רעדנַא ןַא ףיוא ןלַאװ

 טיול :םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןרעו טריפעגכרוד ןגעלפ אפוג ןלַאװ יד

 רעדָא יירד --- ךיז ןשיווצ ןופ ןבילקעגסיוא עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה םיטקניּפ עקינייא
 םיסקניּפ עטייוצ טיול ;עטמַאַאב ןבילקעג ןבָאה םיררוב יד ןוא ,םיררוב ףניפ

 טרעוו רעבָא םיסקניּפ יד ןיא .לטסעק-םיטש זיא "יפלק , טרָאװ םענופ שטייט רעד (*
 ,ןלַאוװ ןגעוו תונקת טניימ -- "יפלק ןגעוו תונקת, ןלַאוו ןופ ןיז םעניא טצונַאב יפלק
 .ויַאא ,טמַא ןַא וצ ןרינימָאנ טניימ --- ,"יפלק ןופ המישר רעד ףיוא ןלעטשפיורא
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 ןַאמט כער םההובא

 יד ןענייז םיסקניּפ עטירד טיול ;םיררוב יד ןבילקעג עטמַאַאב עטלַא יד ןבָאה

 ;אפוג עטמַאַאב עטלַא יד ןשיװצ ןופ ,להק ךרוד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא םיררוב

 (לטעצ) המישר יד זיולב טמיטשַאב םיררוב יד ןבָאה םיסקניּפ עטרעפ טיול ןוא

 -ַאב יד ןבילקעג ייז ןופ טָאה הרבח עצנַאג יד ןוא (ןטַאדידנַאק) םידמעומ ןופ
 ,עטמַאַאב לָאצ עטמיטש

 ןטוועג זיא ןייז טשינ לָאז'ס הרבח ַא רַאְפ סָאװ ןיא דילגטימ ַא יו ןעמוקוצנָא

 ןעמ זיב ןּפַאטע ענעדיישרַאּפ ןכַאמכרוד טזומעג טָאה ןעמ ,טכייל ױזַא טשינ

 רבח רעטקיטכערַאבלופ ַא יװ ןרעו וצ ןעמונעגניירַא טריציפילַאוװק ןרָאװעג זיא

 לָאמטּפָא זיא ןּפַאטע עלַא יד ךָאנ ןיוש וליפַא ןוא .הרבח רענעי ןיא רעדָא רעד ןיא

 רעד ןיא ןעמוקנָא טנעקעג טָאה ןעמ זיב רָאי עכעלטע ןטרַאװ וצ ןעמוקעגסיוא

 ןעוועג תורבח עלַא ןיא זיא םירבח עיינ ןעמעננײרַא ןופ לָאצ יד לייוו ,הרבח

 וצ זיב ןעוװעג גנוקנערשַאב יד זיא תורבח עקינייא ןיא .עטקנערשַאב ַא רעייז

 םירבח עיינ ייווצ זיולב ןעמענוצניירַא ןרָאװעג טביולרעד זיא סע זַא ,הגרדמ ַאזַא

 טביולרעד טשינ ןצנַאגניא ולסכ ו"ט ךָאנ זיא תורבח ערעדנַא ךס ַא ןיא .רָאי ַא

 | ,םירבח עיינ ןייק ןעמענוצנירַא רעמ ןרָאװעג

 ןעמונעגניירַא ןגעלפ תורבח עקינייא ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ ָאד זיא סע

 ,רָאי ַא ייווצ יו רעמ טשינ לַאפ ןייק רַאפ רעבָא .הוצמ םשל ,רעדניק ךיוא ןרעוו

 -רעביא ,םינדמל וצ זַא ,טקַאפ םעד ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ ךיוא זיא סע

 -ירּפ עלעיצעּפס ןבעגעג ןעמ טָאה ,םיקסוּפ טנרעלעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא טּפיוה

 -מיטשַאב רעד רעביא וליּפַא ןרעוו ןעמונעגנײרַא לָאמטּפָא ןגעלפ ייז .סעיגעליוו

 ןופ לָאצ רעכעלטנייוועג רעד ןשיווצ זַא ,ןופרעד קידנדער טשינ ןיוש ,לָאצ רעט

 ,הרוכב יד ,גוצרָאפ םעד טַאהעג לָאמעלַא ייז ןבָאה ןטַאדידנַאק

 יד ביוא, :הנקת  ַאזַא ןַארַאפ זיא שזובשזעמ טָאטש רעד ןיא סקניּפ ַא ןיא

 ,םיקסוּפ טנרעלעג טָאה סָאװ ,רענייא ןוא טלופרַאפ ןיוש זיא םירבח עיינ לָאצ

 ."לָאצ רעד רעסיוא ןעמענניײרַא םיא ןעמ לָאז ,ןעמוקנָא ליוו

 טָאה סָאװ ,ןכוסמ הלוח ַא רַאפ ןרעוװ טכַאמעג ךיוא טגעלפ םַאנסיוא ןַא

 םיאבג יד ןבָאה ךעלטנייועג .האופר םשל הרבח רעד ןיא ןײגנײרַא טלָאװעג

 -ערג ליפ ַא ןרעדָאפ רעדָא ,ןזייווצקירוצ ךיוא טכער סָאד טַָאהעג לָאפ ַאזַא ןיא

 ,לָאצנייא ןרעס

 תונקת ןטייב

 סָאד :יװ ,אפוג הרבח רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,שינעעשעג עדעי
 ןטַאטלוזער ,הקולחמ ַא ,הדועס ַא ,השורי ַא ,סנק ַא ,רבח םעיינ ַא ןופ ןעמענניײרַא
 רַאפרעד ןלעיצעּפס םעד ךרוד ,ךעלטקניּפ זיא ,לג"דא סהרות'ןיד .,תוריחב ןופ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 "עג טקיטעטשַאב ןוא סקניּפ רעייז ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנײרַא ,רפוס ןטמיטשַאב
 ,םיאבג יד ןופ תומיתח יד טימ ןרָאװ

 ,ןזײרּפ יד ןרעוו ןבירשעגניײרַא וליפַא ןגעלפ "אשידק הרבח; ַא ןופ סקניּפ ןיא
 -עשטיטעל םעד ןיא ,לשמל ,יוװ .רבק ַא ןבָארג רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז סָאװ

 לודג ַא רַאפ רבק ַא ןופ זײרּפ רעד :ןבירשרַאפ זיא סקניּפ-אשידק-הרבח רעוו

 ןטק ַא רַאפ ,סעקַאטַאיּפ יירד -- רעטניוו םוא ןוא סעקַאטַאיּפ ייווצ רעמוז םוא --

 .סעקַאטַאיּפ ןבלַאהטרעדנַא -- רעטניוו םוא ןוא קַאטַאיּפ ןייא --- רעמוז םוא --

 ןעוועג ְךְבוע טָאה סָאװ ,םענייא טימ ןעגנַאגַאב ךיז ןעמ זיא גנערטש רעייז

 ןוא ,ןרָאװעג טפָארטשַאב רעווש זיא רעכלעזַא .הרבח רעד ןופ תונקת יד ףיוא
 דע ןרעװ טפדורעג רע טגעלפ ,טגלָאפעגסױא טשינ ףָארטש יד טָאה רע בוא

 ,םרח ןיא ןרעװו טגײלעגנײרַא עקַאט וליפַא לָאמטפָא ןוא המרח

 -כרוד תורבח ענלצנייא ענעדיישרַאפ יד ןגעלפ ןפָארטש עטגײלעגפורַא יד

 .םישמש ןוא םינייד ,םינבר יד :להקה יגיהנמ יד ןופ ףליה רעד טימ לָאמעלַא ןריפ

 -ַאב יד ןופ תונקת יד זַא ,ןפלָאהעגסױרַא ןרעג ןבָאה "שדוק ילכ, עשלהק יד

 ץרוּפהו ,םיקודקיד ןוא םיטרּפ עלַא טימ ןרעוו טיהעגּפָא ןלָאז תורבח ערעדנוז
 .שחנ ונכשי רדג

 ערעדנַא בילוצ רעדָא ,הרבח רעד ןופ ןבעל םעניא ןעגנורעדנע בילוצ ביוא

 טָאה ,הנקת ַא ןעמוקוצכָאנ ןרָאװעג רעווש זיא ,ןדנעטשמוא עכעלדיימרַאפמוא

 זיא סָאד .טכַאמעג לטב ןצנַאגניא וליפַא לָאמטּפָא ןוא ,טריציפידָאמ הנקת יד ןעמ

 ,הרבח רעצנַאג רעד ןופ המכסה רעד טימ זיולב ןרָאװעג ןָאטעג לָאמעלַא

 ףיוא ןריפנייא ןוא תונקת עטלַא ןפַאשּפָא רעדָא ןרעדנע ןופ ,ןלַאפ עכלעזַא

 עקיטרָא ענעדיישרַאפ יד ןופ םיסקניּפ יד ןיא טפָא ןעמ טנגעגַאב ,עיינ טרָא רעייז
 ,תורבח
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 תורנח ערעדנוזַאנ - םיסקניּפ רעטענרַא

 ֹא

 ערענעלק יד ןיא אצמנב ױזַא טשינ ןענייז תורבח-רעטעברַא ןופ םיסקניּפ

 עיצידעּפסקע רעד ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ .עניארקוא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 זיא'ס ןוא .םיסקניּפ-רעטעברַא עלופטרעוו עכלעזַא עכעלטע ןעניפעג וצ ןבעגעגנייא

 ןקילָאמַא םעד ןגעוו לַאירעטַאמ ןקיטכיוו רעייהעגמוא םעד ןצַאשוצּפָא טשינרָאג

 ,ךיז ןיא ןטלַאהטנַא םיסקניּפ עלעיצעּפס עקיזָאד יד-טָא סָאװ ,ןבעלירעטעברַא

 -טנייוועג ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,םיסקניּפ עכלעזַא ןופ טַאלב-רעש םעד ףיוא

 רעקיסַאּפ ַא סלייטנטסרעמ ךיז טניפעג ,הרבח-רעטעברַא רעד ןופ ןעמָאנ םעד ךעל

 -- ןופ טייקיטכיוו יד ןָא טזייוו סָאװ ,ל"זח רמאמ ַא רָאג רעדָא ,ך"נת ןופ קוסּפ

 טניפעג קציול ןופ "םיטייחה סקניּפ; ןופ טַאלב-רעש םעד ףיוא .לעוּפ ַא ןייז וצ

 ;(2--ח"כק םילהת) *ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיּפכ עיגיג :קוסּפ רעד ךיז

 -:יימעג םעד ףיוא ןוא ,('ח תוכרב) "אבה םלועב ךל בוטו הזה םלועב ךירשא

 רעברַאג ,רעטסוש) םיעבוכ ישוע ןוא םיאקסרוב ,םירלדנס ןופ סקניּפ ןכעלטפַאש

 -שטוק ןוא ןצלעּפ עריא טימ טמשעג טָאה סָאװ ,ועיַאלוקימ ןופ (רעכַאמלטיה ןוא

 םיקחרמ עטסטייוו יד ןיא םידירַאי עטסערג יד ףיוא ןריפ טגעלפ'מ עכלצוו ,סעמ

 הנהנה לודג, ;ל"זח רמאמ רעד טָאלב-רעש ןפיוא ןעוועג סקניּפ רעייז ףיוא זיא ---

 ,('ח תוכרב) *םימש תארימ רתוי ועיגימ

 "יד ןענייז סָאװ ,םינינע טימ :ןָאט וצ ןבָאה םיסקניּפ עכלעזַא ןופ תונקת יד

 םיכוסכיס ןכיילגסיוא ,ןזירּפ ןרילוגער :יוו ,הכאלמ רעייז ,ךַאפ רעייז עגונ טקער

 .רעניא טימ תוכייש ןיא םינינע טימ ;םיתב-ילעב ערעייז ןוא רעטעברַא ןשיווצ

 ,לובג תגשה ןופ ןטיהרַאפ יו ,ןסערעטניא ענײמעגלַא ןוא גנוריזינַאגרָא רעכעל

 ,הרבח רעד ןופ ןתוכרטצה עזעיגילער יד עגונב םינינע טימ ךיוא ןוא זנטעש ןופ

 "ןיד ןוא תוסנק ,ןעגנורעייטשייב ,יפלק ,תוילע ,בר רעד ,שרדמ"-תיב סָאד יו

 ,סהרות
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 רָאלקלטִפ ןוא עיפאדגַאנטע עשידיי

 ייּפ"לע ןעמוקעגרָאפ ,תורבח ערעדנַא ןיא יוװ ,ןענייז ןלַאװ-רעטעברַא יד ךיואי

 ךוא םיררוב ךרוד לָאמַא :םינפוא ענעדיישרַאפ טיול ךיוא ןוא דעומה-לוח בור!

 .יפלק ךרוד עטקעריד לָאמַא

 -עגסיוא ןרעוו סָאװ ,עטמַאַאב עכעלנייוועג יד רעסיוא ,ןגעלפ רעטעברַא יד

 -- המודכו םיפוריצ ,םינמאנ ,םיסנרּפ :יװ ,הרבח רערעדנַא רעדעי ןיא ןבילק

 -ַאבמוא ןַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןביז ןופ דעוו ןרעדנוזַאב ַא ךיוא ןביילקסיוא

 עלַא ןיא רעטעברַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעלדנַאה ןוא ןדער וצ טכער עטצענערג

 ,ןטייהנגעלעגנָא

 שרילוגער ;ןטקַארטנָאק יד ןבירשעגרעטנוא ןוא ןסָאלשעג ןבָאה ,ןביז יד ,ייז
 רַאפ םיתב-ילעב ןועװ וצ רעטעברַא וצ ןשינעביולרעד ןבעגעגסױרַא ;ןזירּפ יד

 -ןײרַא טכער סָאד טַאהעג וליפַא ןוא ,רעגלָאפ-טינ ַא ,ברסמ ַא טפָארטשַאב ;ךיז

 טימ תוכייש ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע סָאװ ץלַא ,טרָאװ ןייא טימ .םרח ןיא ןגיילוצ

 -עג ןָאטעג ןוא טריפעג זיא -- ןסערעטניא ענייז טימ ,הרבח רעד ןופ ןבעל םעד

 ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא .ןביז ןקיזָאד יד ןופ דנַאטשרַאפ ןוא ןעזנָא םעד טיול ןרָאװ

 -מעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ ייז ךרוד זיא ,ןסָאלשַאב ןוא טסנקעג ,טכַאמעגּפָא

 שרעייז טימ ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןוא סקניּפ ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא טייק

 ,ןטפירשרעטנוא

 סָאװ ,תונקת עשיטסירעטקַארַאכ עקינייא ןבעגדעביא ןווורּפ ָאד לעװ ךיא

 ,םיסקניּפ-רעטעברַא ןיא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 (1721) א"פת רָאי ןופ קציול טָאטש רעד ןֹופ "םיטייחה סקניּפ םעד ןיא

 ,(1878/9 ןרָאי יד ןופ "ץילמה; ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא סקניּפ רעד)

 הפיסא ןַא ייב ןרָאװעג טכַאמעג זיא הנקת יד .זנטעש ןגשוו הנקת ַא ןַארַאפ זיא

 "יא ,הנקת יד .שארב טָאטש ןופ בר ןטימ ,"םיטייחה תרבח; רעצנַאג רעד ןופ

 רעייז זיא זנטעש ןופ רוסיא רעד יו ױזַאק :ךיז טנעייל ,שידִיי ןיא טצעזעגרעב

 םיטייח לָאצ עסיורג ַא ןזיוװַאב סנטצעל ךיז ןבָאה ,םיברה וניתונוועב ,ןוא ,סיורג

 זיא .עװנַאק ערשכ ןייק טשינ ןצונ ךרוד הריבע רעד ףיוא רבוע ןענייז סָאװ

 זיא סע ןוא הפיסא עקיזָאד יד ןרָאװעג ןפוררַאפ ,קעווצ םעד טָא בילוצ ,רעבירעד

 ןדעי ןופ בייהנָא ןיא לָאז ןביז ןופ דעוװו רעד זַא ,םלוכ םכסהב ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 (שטנעמ ןטבײלגַאב ַא) ןמוהמ שיא ַא וצ ןעגנידרַאפ ,ירשת שדוח ןכרוד ,רָאי םעיינ

 .ןביז יד ןופ ךיוא ןרעוו טמיטשַאב לָאז זײרּפ רעד .עװנַאק ןופ ?עדנערַא, יד

 טָאה ינולּפ ןב ינולּפ זַא :שודק םוקמ ןדעי ןיא ןרעוו ןפורעגסיוא לָאז סע ןוא

 זיא רענייא רעדעי ןוא רָאי ןצנַאג םעד ףיוא עװנַאק ןופ "עדנערַא; יד ןעגנודעג

 ,"םיא ייב זיולב עװנַאק ןפיוק וצ ,םרח ןופ רוסיא ןרעטנוא ,ביוחמ

 -נָאק-עװנַאק רעד ןופ רָאטַאדנערַא רעד זַא ,טנרָאװַאב ךיוא טָאה הנקת ידי

 ןײלַא ןטכילפרַאפ ךיז לָאז רע זַא ןוא ,דַיי רעמורפ ַא ןייז טזומעג טָאה עיסעצ

 זיולב ןרעוו טכַאמעג ןוא טיירגעגוצ לָאז עוװנַאק ערשכ יד זַא ,ןבעג וצ גנוטכָא
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 ןַאמטכער םהרבא

 ןביילקוצסיוא ןיילא האשרה-חוכ םעד טַאהעג וליפַא טָאה רע .טנעה עשידִיי ןופ/

 ,החגשה ןייז רעטנוא עװנַאק יד ןבעוו ןלָאז סָאװ ,רעטעברַא יד

 ןופ זיולב עװנַאק ןפיוק וצ ןעוועג ביוחמ רעדיינש עלַא ןענייז ,טגָאזעג יו

 ביוא .ןביז יד ןופ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,זיירּפ םעד ןלָאצ ןוא ,ןילַא םיא/
 -עג ןוא הנקת רעד ףיוא ןעוועג רבוע טָאה רענייא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס -

 ;ינייהד ,עברַאה ַא רעייז ןעוועג ףָארטש ןייז זיא ,ּוװושרעדנַא ץעגרע עװנַאק טפיוק

 ריבעמ ףכית םיא ןעמ טָאה ,"םיטיײחה תרבח; רעד ןופ רבח ַא ןעוועג רע זיא

 -רעטנוא ךיז טָאה רע זיב ,רעדיינש ַא יו טלסּפעג ןוא ,הרבח רעד ןופ ןעוועג

 רֶע זיא ;סקניּפ ןיא טפירשרעטנוא ןייז ףיורעד ןבעגעג ןוא הנקת רעד ןפרָאװעג !

 ֹוצ טדנעוועג ןביז ןופ דע רעד ךיז טָאה לַאפ ַאזַא ןיא --- רבח ןייק ןעוועג טשינ

 -ַאב וצ ייז ןופ טרעדָאפעג ןוא טָאטש ןופ םינבר יד וצ ןוא להק ןופ םיגיהנמ יד

 -רעדיוו סָאװ םענייא ןופ ,ןברס ַא ןופ ןיד םעד טיול רעגלָאפ-טינ םעד ןפָארטש

 עכלעזַא ןיא ןבָאה ןיד-תיב ןוא להק .ןיד-תיב ַא ןופ ןיד-קסּפ ַא ןגעק טקינעּפש

 .תורבח:רעטעברַא יד ןפלָאהעגסױרַא ןרעג ןלַאפ|

 ןיא טרָא ןקיטכיוו רעייז ַא "םיתשּפו רמצ; ןופ עגַארפ יד טמענרַאפ ללכב

 ןוא (רעדיינש) םיטייח ןופ םיסקניּפ יד ןיא טּפיוהרעביא .םיסקניּפ"רעטעברַא יד

 ,(רעכַצמלטיה) "םיעבומ-ישוע;

 ב

 םענרעדָאמ טעמכ ַא ףיוא ןרָאװעג טרילוגער ךיוא ןענייז ןחעש-סטעברַא יד

 תיבה-לעב ַא וליפַא -- רענייק טָאה סקניּפ ןבלעז םעד ןיא הנקת ַא טול .ןפוא

 ןטעברַא טרָאטעג טשינ -- םענעי ייב רעטעברַא ןַא ןיוש אטישּפ ַא ,ןײלַא ךיז רַאפ

 טזומעג ןעמ טָאה ,בוט"םוי ברע רעדָא תבש ברע .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ןעועג זיא רעצעמע רעבָא ביוא .גָאטימכָאנ העש ייווצ ןגײלקעװַא טעברַא יד

 ,הנותח ַא בילוצ -- ןהעש עטמיטשַאב יד יװ רעטעּפש ןטעברַא וצ ןעגנוװצעג

 טפרַאדַאב ןבָאה ,ףַארג רעד רעדָא ,טָאטש ןופ ץירּפ רעד סָאװ ,םעד בילזצ רעדָא

 הקדצ ןשָארג ייווצ ןבעג טזומעג רענעי טָאה לַאפ ַאזַא ןיא -- טעברַא יד קיטיינ

 ןלָאצ רעטעברַא םעד ןוא ,טעברַאעג טָאה רע סָאװ ,העש רעקירעביא רעדעי רַאפ

 טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רעטעברַא רעד ןעוו ןליפַא ,טעברַא ןייז רַאפ רעדנוזַאב

 .רָאי ןפיוא
 ןײלַא רע לפיו טעברַא רעמ ןעמעננָא טרָאטעג טשינ ךיוא טָאה רענייק

 .ךָאװ רעד ןופ רעדָא קיטש ןוֿפ ןטייווצ ַא וצ ןבעגוצסױרַא סָאד ןוא ןכַאמפיוא ןעק

 ךָאנ ןעגניד וצ ןעוועג ביוחמ רע זיא ,טעברַא ליפוצ ןעמונעגנָא טָאה רענייא ביוא

 .רָאי לטרעפ ַא ףיוא יו רעקיצניװ טשינ סָאד ןוא רעטעברַא ןַא
 סָאװ ,תונקת .לסיב שּפיה ַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז םיסקניּפ-"רעטעברַא יד ןיא
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 ױָאלקלָאפ ךיא עיפצרנַאנטע עשידיי

 הנקת ןייא .ןטייוצ םענופ רענייא טעברַא ןעגנידסיוא ןופ ןינע םעד ןעלדנַאהַאב

 "רַאפ רעדָא עיינ ַא ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןפורעג זיא רעצימיא ביוא זַא :טעטיול

 ףערעדנַא ןַא ןוא ןדִי-טינ ַא ייב ייס ןוא ןדִיי ַא ייב ייס ,טעברַא עטלַא ןַא ןטכיר

 -סיוא טעברַא יד ןטשרע םייב ןוא געוו םעד ןפָאלרַאפ ,ןרָאװעג רָאװעג ןופרעד זיא

 "לעב ןטשרע םעד ןבעגוצקעװַא ביוחמ זיא רע סָאװ ,גונעג טשינ זיא .,ןעגנודעג

 טיול ,סנק ןלָאצ טפרַאדַאב ךיוא ךָאנ רע טָאה ,טסנידרַאפ עצנַאג סָאד הכאלמ
 | .ןביז יד ןופ ןעזנייא םעד

 טרילוגער טעברַא רַאפ ןזיירפ יד ךיוא ןענייז ץנערוקנַאק ןדיימרַאפ וצ ידכ

 ,ןזיירּפ ןופ תומישר ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןביז יד ןופ ןרָאװעג

 יד ןיא ןרעוו ןעגנאהעגסיוא ךיוא ןוא סקניּפ ןיא ןרעוו ןבירשעגניירַא ןגעלפ סָאװ

 לפיוו ןבעגעגנָא ןוא טריזילַאטעד ןייז ןגעלפ תומישר יד .םישרדמ-יתב ןוא ןלוש

 ןטלַא ןַא ןכַאמרעביא רַאפ לפיוו ןוא טעברַא רעיינ רעצנַאג ַא רַאפ ןלָאצ ףרַאד'מ

 ,דגב

 -ןרעל יד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא תובייחתה יד טַאהעג ךיוא ןבָאה ןביז יד

 ףיוא ןביילברַאפ ףרַאד לגנַיי ַא ןרָאי לפיוו טמיטשַאב סָאד ןבָאה ייז .ךעלגנַיי
 תיבה-לעב ןרַאפ ןָאט וצ ביוחמ ןענייז ייז ןטעברַא-זיוה ַא רַאפ סָאװ ,"ערעל, רעד

 יד ןשיוװצ ,"דמעמ בתכ , ,ןטקַארטנָאק יד .ןעמוקַאב ןפרַאד ייז תוריכש לפיוו ןוא

 ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןוא טכַאמעג ןענייז םיתביילעב ערעייז טימ ךעלגנַיי-ןרעל

 .סקניּפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעגניירַא ןוא ןביז יד ןופ
 "לעב ַא וצ ןעגנודרַאפ ךיז טָאה רע תעב ,רעטעברַא רענעסקַאװרעד רעדעי

 תיבה:לעב ןטימ םענייניא ןלעטש ךיז ןוא ןעמוק וצ ביוחמ ןעוועג זיא ,תיבה

 ווא (ךַאמּפָא "דמעמיבתכא רעייז טלעטשעגפיונוצ ןבָאה עכלעוו ,ןביז יד רַאפ

 "לעב רעד טָאה רָאי לטרעפ רעדעי .םיטרַּפ עלַא טימ סקניּפ ןיא ןבירשעגניירַא

 ךיוא ןוא ,ןביז יד ןופ טרַאװנגעק ןיא ,תוריכש עלופ יד ןלָאצּפָא טזומעג תיבה
 .סקניּפ םעניא ןרָאװעג ןבירשרַאפ ךעלטקניּפ זיא סָאד

 טָאה ,תיבה-לעב ַא ןילַא ךיז רַאפ ןרעװ טלָאװעג טָאה רעטעברַא ןַא ביוא

 שינעבילרעד יד וצרעד ןגָארקעג טָאה רע ןדייס ,ןָאט טנעקעג טשינ סָאד רע

 ,טלָאמעד רָאנ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא םיא זיא שינעביולרעד ַאזַא ןביז יד ןופ
 זגָארטוצוצ ,סקניּפ ןיא טפירשרעטנוא ןייז טימ ,ןעוועג בייחתמ ךיז טָאה רע ןעוו
 ןטכילפרַאפ ךיז ןוא ,ןביז יד ןופ סולשַאב םעד טיול ,טלעג םוכס ַא הרבח רעד וצ

 רע םאב .ןענייז ןזײרּפ עטמיטשַאב יד יו רעקיליב טעברַא רַאפ ןעמענ וצ טשינ

 ןלָאצניײא טפרַאדַאב רע טָאה ,ןקידנעטשרַאפ טנעקעג טשינ ןביז יד טימ ךיז טָאה

 רעכעלרעי רעד תעב זַא ,תובייחתה רעד טימ ,ךעלדנער ריפ ,ןובשחל דע ,לייוורעד

 רעד ןופ ןעזנייא םעד טיול עקירעביא סָאד ןגָארטוצ רע טעוו יפלק ןופ הפיסא
 ,הפיסא רעצנַאג

 רבח ַא יו ןרָאװעג טנכעררַאפ טינ לעיציּפָא טנַאקילּפַא רעיינ רעדעי זיא בגא
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 ןַאמטכער םהונא

 יד ןגָארקעג טשינ טָאה רע זיב ,סקניּפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעגניירַא טשינ זיא ןוא

 הפיסא רעכעלרעי רעד תעב ,הרבח רעצנַאג רעד ןופ גנוסייהטוג יד ןוא המכסה

 .יפלק ןופ

 ג

 רעייז ןסערעטניא עזעיגילער יד ןעמענרַאפ םיסקניּפ-רעטעברַא יד ןיא ךיוא

 םענעגייא ריא טַאהעג ךיז טָאה הרבח-רעטעברַא עדעי טעמכ .טרָא םענעעזעגנָא ןַא

 (* .םינזח ןוא םישמש ,םיאבג ענעגייא ,בר םענעגייא ןַא ,זיולק רעדָא שרדמ-תיב

 ןעגנַאגעגוצ ייז ייב זיא תוילע ןלייט סָאד ןוא הרות רעד וצ ןפורפיוא סָאד

 סחוימ רעכיילג ַא ןעוועג זיא רעטעברַא רעדעווטעי .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןצנַאגניא

 טשינ תוילע םוש ןייק ןענייז תורבח-רעטעברַא יד ייב .הרות סטָאג ןופ ןסינעג וצ

 ַא ערעכייר יד ןבעג וצ טשינ ידכ ,תורבח ערעדנַא עלַא ייב יװ ,ןרָאװעג טפיוקרַאּפ

 .ערעמערָא יד ןופ רענעש ךיז ןלעטש ןוא רעסערג ךיז ןזייווּוצסױרַא טייקכעלגעמ

 ןופ רדס ןטיול םירבח יד ןשיװצ ןרָאװעג טלייטרַאפ רעבירעד ןענייז תוילע יד

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא .םםַאנסיוא ןַא .דיישרעטנוא ןָא ,רעגנִיי רעדָא ,רעטלע ,ב"א

 ןַא רעדָא ,תירב-לעב ַא ,ןתח ַא ,לבא ןַא ,טײצרָאי-לעב ַא :קינבויח ַא טימ זיולב

 גנולייטרַאפ יד ןעגנַאגעגוצ ךיוא זיא רדס ןקיבלעז םעד טיול ...בויח-לעב רעדנַא

 | ,הרות-תחמש ןוא תרצע ינימש תופקה יד ןופ

 טלמַאזעג ךיוא ןענייז ,זיולק ,שרדמ-תיב םענופ טלַאהפיוא ןרַאפ רעטלעג יד

 ַא זיא סקניּפ ןטנָאמרעדנבױא םענופ הנקת ַא טיול .ךײלגַאב ןעמעלַא ןופ ןרָאװעג

 ברע ןדעי ןשָארג ייווצ ןוא תבש ברע ןדעי ןשָארג ַא ןבעג וצ ביוחמ ןעוועג רבח

 זיא (רענָאמ) הבוג ַא .הליפת-תיב רעייז ןטלַאהוצפיוא ףיוא לעיצעּפס ,שדוח-שאר

 עקיזָאד יד טָא טנָאמעגפיױא ןוא םירבח יד ןשיװצ ןעגנַאגעגמורַא ךָאװ עדעי

 סָאד ןעמ טגעלפ ,דלַאב ןלָאצַאב וצ תלוכיב ןעוועג טינ זיא רעצימע ביוא .ןרעייטש

 ןקוליס טפרַאדעג בוח םעד טָאה רע ןוא ,בוח ַא יו ןובשח ןייז ףיוא ןביירשרַאפ

 טַאהעג ןביז יד ןבָאה ,בוח ןייז טלָאצעגּפָא טינ טָאה רענייא ביוא ,ןלַאװ יד רַאפ

 ןיוש זיא רע ןוא .ןענוכשמרַאפ סָאד ןוא ץפח ַא םיא ייב ןעמענוצוצ טכער סָאד

 .יפלק רעד וצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ רָאי סָאד

 ןייז לָאז ןזח רעד זַא ,ןעוועג דיּפקמ קרַאטש הרבח עדעי טָאה ןזח ַא ןלעטשנָא םייב (*

 רעדײנש ַא -- רעדיײנש יד ייב ןוא רעטסוש ַא -- רעטסוש יד ייב .ענעגייא ערעייז ןופ

 יװ ,ענעגייא ערעייז ןופ ןזח ןייק ןבָאה טרָאטעג טשינ טָאה אשידק-הרבח יד זיולב .וויַאא

 םילֹוכי םניא ןכש הביתה ינפל רובעל אפורלו ןרבקל רוסא, :הנקת עטלַא ןַא טעטיול סע

 קסעתמ ךיז זיא סָאװ ,םענייא וצ ןטָאברַאפ זיא'ס) "ונאפר ,, תליפתב רוביצ יחילש תויהל

 "רעד ,דומע ןרַאפ ךיז ןלעטש וצ ,עקנַארק טלייה סָאװ ,רעטקָאד ַא וצ ךיוא ןוא הרובק טימ

 רעייז תמחמ ,("ונאפר, ןופ הליפת רעד ייב להק ןטערטרַאפ טשינ ןענעק יז לייוו ,רַאפ

 .עטיוט ןוא עקנַארק ןופ ךָאד זיא הסנרפ

204 



 ענעלטּפַאשניימעג - םיסקניּפ רעטענרַא
 תודונא

 ,סיורג דנטיײדַאב ןעוועג זיא רעטעברַא לָאצ יד ּוװ ,טעטש עטסערג יד ןיא

 -תדוגא, :לשמל יוװ ,הדוגא ערעדנוזַאב ַא טַאהעג ךַאפ-טעברַא רעדעי טעמכ טָאה

 "םיעבוכ -ישוע תדוגא; ;'םיאקסרובה תדוגא; ;"םירלדנסה-תדוגא; ;?םיטייחה

 ןרעדנוזַאב ַא ךיז רַאפ טריפעג טָאה תודוגא עקיזָאד יד ןופ עכעלטיא .לג"דא

 ץנַאג ןוא ,ןענװַאד םוצ שרדמ-תיב םענעגייא ןַא ןליפַא ,לָאמטּפָא ,טַאהעג ;סקניּפ

 ןסערעטניא עריא טיהעגּפָא ןוא טריפעגנָא קידנעטשטסבלצעז

 ןעוועג טשינ זיא רעטעברַא לָאצ יד ּוו ,רעבָא ךעלטעטש ערענעלק יד ןיא

 ,יוו ,תודוגא-רעטעברַא עכעלטפַאשנײמעג ןרָאװעג ןפאשעג ןענייז ,סיורג גונעג

 ןגעלפ ייז .ןעמונעגנעמַאזצ רעברַאג ןוא רעטסוש ,רענשזריק ,רעדיינש ןופ ,לשמל

 .סקניּפ-רעטעברַא ןכעלטפַאשניימעג ןייא זיולב ןריפ

 -עגרָאפ טפָא ןענייז ,םיסקניּפ עקידתופתוש עכלעזַא ןופ ןעז וצ זיא סע יו

 יד תעב סנטסיימ ,ןטייוצ םעד טימ רעטעברַא ךַאפ ןייא ןשיווצ םיכוסכס ןעמוק

 ,ןשטנעמ ענייז ןופ רעמ סָאװ ןעגנערבוצניירַא טימַאב ךיז טָאה ךַאפ רעדעי .ןלַאװ

 קידנעטש טעמכ טָאה סָאד .ןביז ןופ דעװ םעד ןיא טנַאהרעביױא יד ןבָאה וצ ידכ

 ,שטעּפ וצ וליפַא לָאמטפָא ןוא ןעיירעגירק וצ טריפעג

 ןעמ טסייה סָאד .עטקעריד ןעוועג לָאמעלַא ןענייז ןלַאװ עכעלטפַאשניימעג יד
 -סיורא ןענייז'ס רָאנ ,ןביילק ןלָאז ייז זַא ,םיררוב יד ףיוא טזָאלרַאפ טשינ ךיז טָאה
 ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד ןוא ןכַאפ ןוא ןכעצ עלַא ןופ ןטַאדידנַאק ןרָאװעג טלעטשעג
 זַא ,ךיז טײטשרַאפ'ס ןוא .רעדנוזַאב טַאדידנַאק ןדעי רַאפ טקעריד טמיטשעג
 .ןעמיטש רעמ ןגָארקעג ןבָאה עכלעו ,עקינעי יד ןענייז ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 "עג קידנעטש טעמכ ןבָאה טנַאהרעביױא יד זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא
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 ןַאמט כער םהרבא

 וטעמוא ןענייז רעדיינש יד זַא ןעגנירד ןעמ ןעק םעד ןופ .רעדיינש יד טַאה

 ,בור רעד ןעוועג

 -רעטעברַא יד ןיא ןבירשעגניירַא ןענייז סָאװ ,יפלק ןופ תומישר יד ןיא

 ןענייז (ןלַאװ) תוריחב יד זַא ,קורדסיוא םעד ןעניפעג וצ ןטלעז זיא ,םיסקניּפ

 "תועד-בורייּפ-לע, -- ,טרעיינ ,קימיטשנייא --- "םלוכ םכסהב? ןרָאװעג טכַאמעג

 -- ?יפלקייּפ-לע, סלייטנטסרעמ ןוא -- ,סרעמיטש ןופ לָאצרעמ רעד טיול ---

 ינַאק ןכעלטיא רַאפ טקעריד ךעלטיווק ךרוד רָאנ ,טנעה יד ןבייה ךרוד טשינ

 ,רעדנוזַאב טָאדיד

 (* וװעיַאלוקימ ןיא סקניּפ-רעטעברַא ןכעלטפַאשניימעג ַא ןופ תונקת יד טיול

 -ַאטשַאב זיא עכלעוו ,הדוגא-רעטעברַא רעכעלטפַאשניימעג ַא ַא ןופ ןלַאװ יד ןענייז

 ,(רענשזריק) םיעבוכ-ישוע ןוא (רעברַאג) םיאקסרוב ,(רעטסוש) םירלדנס ןופ ןענ

 טסייה סָאד .סיפלק יירד טכַאמעג טָאה'מ :ןפוא ןקידנגלָאפ םעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ

 רעטסוש עלַא ןופ ןעמעלַא ןופ ןעמענ יד ךעלטיווק ףיוא ןבירשעגפיוא טָאה'מ

 יד .רעדנוזַאב רענשזריק עלַא ןופ ןוא רעדנוזַאב רעברַאג עלַא ןופ ,רעדנוזַאב

 ןופ ןגיוצעג ןוא ךעלטסעק ערעדנוזַאב יירד ןיא טגײלעגנײרַא ןעמ טָאה ךעלטיווק

 "רַאג יד ןופ םענייא ,רעטסוש יד ןופ ךעלטיווק ייווצ -- רעדנוזַאב לטסעק ןדעי

 "עג סָאד ןענייז ןעמענ ףניפ ענעגױצעגסױרַא יד .רענשזריק יד ןופ ייווצ ןוא רעב

 המישר יד ןלעטשפיונוצ טפרַאדַאב ןבָאה םיררוב עקיזָאד יד .םיררוב יד ןעוו

 -יאור ,םינמאנ ,ס'מוקמב ,םיאבג :יװ ,הרבח רעד ןופ ןטמַא עלַא רַאפ ןטַאדידנַאק ןופ

 דעוװ םעד רַאפ (ןטַאדידנַאק) םידמעומ ןופ המישר ערעדנוזַאב ַא ךיוא יװ ,ןובשח

 "רַאפ יד ןופ רעדעי טָאה ,ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא המישר יד ןעוו .ןביז ןופ

 .רעדנוזַאב טַאדידנַאק ןכעלטיא רַאפ ןעמיטש טפרַאדעג םירבח עטלמַאז

 ,םילעוּפהיסקנּפ רעד זַא ,עינָאריא רעד ףיוא ןזייװנָא ןוא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס (*

 .השוריב ןבילבעג זיא -- רעטעברַא יד ןופ ןבעל םעד ןגעוו ןלייצרעד סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד --

 - ,ןַאמצלַאז עקלעז ,לטעטש ןופ ריבג ןטסערג םעד ייב אקווד רָאנ ,רעטעברַא ןייק ייב טשינ

 .תורוד עכעלטע ךרוד ריבג ןב ריבג א
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 טיסקניּפ הליחק

 -ַאב רימ ןעוו .םיסקניּפ-הליהק יד ןענייז עטסלופטרעוו ןוא עטסקיטכיוו יד

 -רָאפ ןרידוטש רימ ןעוו ,םיסקניּפ עקיזָאד יד ןופ טלַאהניא םעד טימ ךיז ןענעק

 -רעד רעד וצ רימ ןעמוק ,ןבירשרַאפ ייז ןיא זיא סָאװ ,שינעעשעג עדעי קיטכיז

 -עג עשידִיי סָאד טָאה קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ךָאנ זַא ,החנה רעקידנעיירפ

 עגונב ייס ,ןטכיזניה עלַא טעמכ ןיא ,רדס ַא טימ טריפעג ךיז ןבעל עכעלטּפַאשלע;

 תליהק ןייא ןשיװצ -- אפוג ךיז ןשיוװצ ןסערעטניא עשידִיי עכעלרעניא יד וצ

 רעכעלרעסיוא רעד טימ ןסערעטניא יד וצ עגונב ייס ןוא ,רעטייוצ רעד טימ

 -ער רעד טימ ןוא םיסכוד יד טימ ,םיצירּפ יד טימ גנורירַאב יד יװ -- טלעוו

 ,גנוריג

 ףיוא ןענַאטשעג סלייטנטסרעמ ןענייז רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא םינבר יד

 טרעוו סָאװ ץלַא זַא ,ןגיוא ענעפָא טימ ,ןבעגעג גנוטכַא ןוא ךייה רעקיטיינ רעד

 ןבָאה ייז ;שינעעזנייא טימ ,רשוי טימ ןרעוו ןָאטעג לָאז ,הדע רעייז ןיא ןָאטעג

 .םענייק לָאז ןעמ ,זיא קירעהעג יוװ ןרעוו טלייטרַאפ לָאז הקדצ זַא ,ןבעגעג גנוטכַא

 ןוא תורות:דומלת יד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ךיוא ןבָאה ייז ;ןייז םיננ-אשונ טשינ

 "עג טשינ ןלָאז םירוחב-הבישי ןוא םידימלת עמירָא יד זַא ןעזעג ןוא ,תובישי

 .תובישי-ישאר ןוא םידמלמ יד זַא ,ריהזו ריחז ןעוועג ןענייז ייז .ןרעו טעדווירק

 -ייא ןדעי ןרעטייוורעד וצ טימַאב ךיז ןבָאה ייז ;ןטמַא ערעייז רַאפ יואר ןייז ןלָאז

 -וסכס ןכילגעגסיוא ןבָאה ייז ;דשח ןופ ןטָאש ַא ןלַאפעג זיא סע ןעמעוו ףיוא ,םענ

 ביחמ ןוא תודע טרעהעגסיוא ןבָאה ייז :תורבח עצנַאג ןוא םידיחי ןשיווצ םיכ

 .,תוגהנה עכעלטפַאשלעזעג ןיא גנונעדרָא טכַארבעגנײרַא ןבָאה ייז :העובש ַא ןעוועג

 ,(םיבוג) רענָאמ עלעיצעּפס טלעטשעגנייא ןבָאה ייז ;רקפה ןייז טשינ ןלָאז ייז

 ןיא תונלדתש טריפעג ןבָאה ייז ;ןרעייטש ןוא ןזניצ-סגנוריגער יד ןענָאמוצנייא

 גנוריגער רעד וצ סעיצַאטוּפעד ןוא תושקב טקישעג ןוא הליהק רעד ןופ ןעמָאנ
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 ןַאמטכער םהרבא

 -ןַא טימ גנודניברַאפ רעכעלטפירש ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז .;םיסכוד יד וצ ןוא

 ןגעלפ ייז ןללכה תבוטל טעברַאעג ךעלטפַאשניײמעג לָאמטּפָא ןוא תוליהק ערעד

 -ןיײרַא וליפַא ןוא סנק ַא ןגײלפױרַא :סארוק-לוק ןזָאלסױרַא ןוא תונקת ןייז ןקתמ

 .םרח ןיא ןגייל

 ךעלטקניּפ בורדיּפילע ןענייז ערעייז ןעגנואוטפיוא ןוא ןטייקיטעט עלַא יד

 -ַאב רַאפרעד לעיצעפס םעד ךרוד ,סקניּפ-הליהק םעד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא

 ןוא םינייד ,םינבר ןופ תומיתח יד טימ ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןוא ,רפוס ןטמיטש

 ,םיסנרפ

 ןופ ,םיסקניּפ ינימ ערעדנַא ןופ שרעדנַא ןצנַאג ןיא זיא סקניּפ"הליהק רעד

 עלַא ,רערעדנַא ןַא רדס רעד ןוא רערעדנַא ןַא בייהנָא רעד .תורבח ענלצנייא

 -עגפיונוצ ןרעװ סָאװ תונקת טימ ןָא ךעלטנייוועג ךיז ןבייה םיסקניּפ ערעדנַא

 טָאה רעבָא סקניּפ-הליהק רעד .טעדנירגעג טרעוו הרבח יד רעדייא ךָאנ טלעטש

 טימ טשינ ךיז טגרָאזרַאֿפ הליהק יד םורָאװ ,טלַאהניא םעד ןופ תונקת קיצניוװ

 "עג םעניא גנוניישרעד רעיינ רעדעי ייב .רָאנ ,סיורָאפ ןיא תונקת ערעדנוזַאב

 ןבעל םעניא טריסַאּפ סָאװ ,שינעעשעג רעקיטכיװ רעדעי ייב ,ןבעל ןכעלטפַאשלעז

 -רעדסיוא יד טימ ,םיסנרּפ ןוא םינבר יד ךיז ןעלמַאזרַאפ -- הליהק רעד ןופ

 "עוו טימ ןעלדנַאהרַאפ ,ןשינעעשעג יד ןטכַארטַאב ,להק ןופ רעייטשרָאפ עטלייוו

 יד טיול תונקת עקיסַאּפ ןקתמ יז ןענייז טלָאמעד טשרע ןוא קיטיינ זיא'ס ןעמ

 . .ןדנעטשמוא ענעפַאשעג

 ןענייז ,טנרָאפ ןופ לָאמטּפָא ָאי ןעמוק סָאװ ,יפלק ןגעו תונקת יד וליפַא

 :תורבח ענלצנייא ןופ םיסקניּפ יד ןיא יוװ שרעדנַא ךיוא םיסקניּפ-הליהק יד ןיא
 וצ ,םימעט עקיטכיוו בילוצ ,טכער סָאד טַאהעג ןבָאה תורבח ענלצנייא ערעדנַא

 ץנַאג ַא ןופ גָאט רעדנַא ןַא ףיוא חסּפ דעומה-לוח ןופ ,יפלק ןופ גָאט םעד ןרעדנע

 חסּפ"דעומה-לוח םוא אקווד ןעמוקרָאפ יפלק יד זומ רעבָא הליהק רעד ייב --- רָאי

 ערעדנַא ייב .גָאט רעדנַא ןַא ףיוא ןרעוװ טגײלעגּפָא טשינ לַאפ ןייק רַאפ רָאט ןוא
 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגפורַא זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו ,רעקינעי רעד געמ תורבח

 ןגָאזּפָא ךיז ,הרבח רעד ןופ טמַא ןַא רַאפ (טַאדידנַאק) דמעומ: ַא יו יפלק רעד-

 רעבָא הליהק רעד ייב .ןבעגנָא טשינ וצרעד תוביס ןייק ףרַאד ןוא דובכ םענופ
 וצ רבוע טשינ ידכ ,תונמתה םוש ןייק ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז דמעומ ןייק רָאט-

 ,'ב קרּפ ,תובא) "ללכ ןופ ּפָא טשינ ךיז דייש --- רוביצה ןמ שורפת לא, ;ףיוא ןייז

 וי | | 5 הנשמ

 ,רעקיזָאד רעד, :הנקת ַאזַא ךיז טניפעג קינלעמּכ ןופ סקניּפ-"הליהק םעד ןיא
 ,דמעומ ַא יו יפלק רעד תעב ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו

 ןרילרַאפ רַאפרעד רע לָאז ,ּפָא ךיז טגָאז רע רעבָא ביוא ;ןגָאזּפָא טשינ ךיז רָאט

 זיא טשינ ןכלעװ רַאפ (ןרעװ וצ טלייװרעד ,טרינימָאנ) תונמתה וצ טכער ןייז
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןבירשעגנײרַא לָאז ןעמָאנ ןייז ןוא ,רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא הליהק רעד ןיא טמַא

 .?(דנַאש וצ) ןוארדל סקניּפ ןיא ןרעוו
 ,חסּפ דועמה-לוח ךעלסילשטיוא ןעמוקרָאפ תוריחב יִד ןגעלפ ,טגָאזעג יו

 םירבח-הליהק יד ןופ בור רעד ןוא תוריחב יד וצ ןפורעג טָאה שדוח סנרּפ רעד

 ןעמענ יד ןוא ןלַאװ יד ןופ ןטַאטלוזער יד .ןקילײטַאב ךיז ןעמוק טזומעג ןבָאה

 יד ןוא סקניּפ ןיא ןרעוװ ןבירשעגניירַא רָאי סעדעי ןגעלפ עטלייוורעד-יינ יד ןופ

 המישר עדעי טעמכ .ןביירשרעטנוא טפרַאדַאב ףיורעד ךיז ןבָאה עטמַאַאב עטלַא

 | + :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טבייה סקניּפ-להק ַא ןיא ןלַאװ ןופ

 ,תינולּפ הנש ,חספ דעומה לוח ינולּפ םויב (* םיררוב ושענ בוט לזמל;

 ."לארשי תוצופת לכב גוהנכ, םיסקניּפ עקינייא ןוא "תוליהקה לכב גוהנכ

 -עגרָאפ תוריחב-הליהק יד ךיוא ןענייז ױזַא ,תורבח ערעדנוזַאב יד ןיא יו
 עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה םיסקניּפ עקינייא טיול .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןעמוק

 ןייז טרָאטעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,םיררוב ףניפ ךיז ןשיווצ ןופ ןבילקעגסיוא אפוג

 .ַאב עקיטיינ עטלַא יד ןבילקעג ןיילַא ןיוש ןבָאה רעדיוו םיררוב יד .םיבורק ןייק

 .עגסיוא עטמַאַאב עטלַא יד רָאנ ,להק טשינ ןבָאה סקניּפ ןטייווצ ַא טול ;עטמַא

 ַא טול ןוא ;עטמַאַאב עיינ יד ןבילקעג ןבָאה םיררוב יד ןוא םיררוב יד ןבילק

 ץנַאג ןופ ןבילקעגסיוא עטמַאַאב יד ייס ןוא םיררוב יד ייס ןרעוװ סקניּפ ןטירד

 -- יפלקייּפ-לע רעדָא ,ןעמיטש ןופ לָאצרעמ רעד טיול --- תועד-בורדיּפ-לע ,להק

 יד זיולב ןעמַאזוצ םיררוב יד ןלעטש לַאפ ןטצעל םעד ןיא .ךעלטיווק ןעִיצ ךרוד

 .ןעמיטש ףרַאד להק עכלעוו רַאפ ,ןטַאדידנַאק יד ןופ המישר

 םוצ :תוריחב- הליהק יד ןופ רדס רעד ןעגנַאגעגוצ זיא ךרעב ױזַא טָא ןוא

 ןוא "םיפולא; יירד ךָאנרעד ;"םישאר; ריפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענייז ןטשרע

 | ."םיבוט: ןביז ךָאנרעד טשרע
 ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיוא זיא עטנַאמרעדנבױא יד ןופ ןרעדעי וצ

 ןבילקעג ךיוא ןענייז'ס .קילגמוא ןַא ןופ לַאפ ַא ףיוא (רעטערטרַאפלעטש) "םוקמב;

 יד רַאפ "םיאבג; ;(רעריסַאק) "ןובשח האור, ַא ;?שדוח-יסנרפ; ףלעווצ ןרָאװעג

 ןוא שדקה ,ןלָאטיּפש ,סהרות:-דומלת :יוװ ,סעיצוטיטסניא עשלהק ענעדיישרַאפ

 -עג ךיוא זיא סע .טָאטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשנַא-הקדצ ערעדנַא

 ייַב ,יאבג ַא) סקניּפה קיזחמ ַא ;?עסקַאט, רעד ףיוא חיגשמ ַא ןרָאװעג ןבילק

 רפוס רעלעיצעּפס ַא ַא ךיוא ןוא (ןעניפעג קידנעטש ךיז לָאז סקניפ רעד ןעמעוו

 ,סקניּפ ןרָאפ
 ייז ,הליהק רעד ןופ סרעטלַאװרַאפ עלעיצעּפס יד ןעוועג ןענייז "םישאר, יד

 ןלוש :יוו ,להק ןופ ןשינעפרעדַאב עזעיגילער עלַא ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ןבָאה

 ןגעלפ ייז ;ןטעשזדוב עלַא טמיטשַאב ןבָאה ייז ;תואווקמ ,תובישי ,םישרדמ-יתב

 ,תוריחב טרָאװ סָאד ןעמ טעיפעג ןטלעז (+*
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 ןַאמטכער םהרובא

 -רַאפ ןריפ ,קיטיינ ןעוו ,ךיוא ןגעלפ ייז .לג"דא רעדעב ַא ,רעטקָאד ַא ןלעטשנָא
 .תוליהק ערעדנַא טימ ןעגנולדנַאה

 .הליהק רעד ןופ דמעמ ןלעיצנַאניפ םעד רַאפ טגרָאזעג ןבָאה "םיפולא, י

 יצ ױזַא יו ןוא ,רעטלעג עקיטיינ יד ןפַאש וצ ףיוא רענעלּפ ןלעטשוצ ןגעלפ יז

 האשרה-חוכ רעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ייז וצ ;תואצוה ןרָאּפש ןוא ןריזימָאנָאקע

 ןבָאה ייז ;(רענָאמניײא) "םיבוג; עטלָאצַאב ןלעטשוצנָא ןוא ןרעייטש ןענָאמוצפיוא

 ךיז טכוזעג רעדָא טלעפרַאפ טָאה רעצעמע ביוא זַא ,טכער סָאד טַאהעג ךיוא

 ַא םיא ייב ןעמענוצ טנעקעג ייז ןבָאה ,ןרעייטש ןלָאצַאב וצ ןופ ןעײרדוצסױורַא

 ןייז רַאפ ןפיוקרַאפ ,קיטיינ ביוא ,וליפא סע ןוא ןוכשמ ַא יו ןטלַאה סע ןוא ץפח

 ,בוח

 ייב ;חצע-ילעב, יד ,רענעמטַאר יד ןעוועג ןענייז סָאד -- ,'םיבוט, יד

 ,שינעעשעג רעכעלטנייוועגרעסיוא רעדעי ייב טּפיוהרעביא ,רעכעלטנייוועג רעדעי

 סולשַאב ַא ;ץירּפ רעדָא סכוד םעד ןופ *גָאלַאנ, ַא ;טָאטש ןיא הפגמ ַא :לשמל ,

 -תרובק ַא ;םרח ַא :תורבקה-תיב םעיינ ַא ןעמענוצ ;שודק םוקמ םעיינ ַא ןעיוב וצ

 "םיבוט , יד טימ ןטלַאה הצע ןַא ךיז .לָאמעלַא "םישאר; יד ןגעלפ --- לג"דא רומח

 | ,ןסילשַאב ןעמַאזוצ ןוא

 ןבילקעגסיוא ךיוא טָאה ןעמ זַא ,ןענופעג רימ ןבָאה םיסקניּפ עקינייא ןיא |

 ןרעדָאפ לָאז ןעמ לפיוו ןצַאשּפָא סָאד ןגעלפ םיאמש יד ,(סרעצַאש) "םיאמועג

 -הכולמ יד רַאפ רעדָא ,ןתוכרטצה-הליהק יד רַאפ ,ןגעמרַאפ ןייז טיול ,ןדעי ןופ

 | ,ןרעייטש
 רדס; ןגעו הנקת ַא ךיז טניפעג םיסקניּפ-הליהק יד ןופ בור םעד ןיא

 טנעקעג טשינ הליהק רעד ןופ רבח ןייק טָאה הנקת רעקיזָאד רעד טיול ,"הגרדהה

 רע טרעיינ ,"בוט, ַא רעדָא "ףולא; ןַא ,"שאר; ַא ךיילג ןרעוו טרָאטעג טשינ ןוא

 טמַא ןרענעלק .ַא ןופ קידנביײהנָא ,תוגרדה עסיוועג ןכַאמכרוד רעַירפ טזומעג טָאה

 רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד טָאה רע זיב הגרדמ וצ הגרדמ ןופ ןגייטש ןוא

 רַאפ תוריחב ןופ תומישר עקינייא טרידוטשעגכרוד ןבָאה רימ ןעוו ןוא .הגרדמ

 צטמַאַאב עיינ לָאצ עניילק ַא רָאג זַא ,טקרצמַאב רימ ןבָאה ,רדסכ רָאי עכעלטע

 -ַארַאפ סָאװ עקיבלעז יד ןבילבעג לָאמעלַא ןענייז'ס .רָאי ןדעי ןעמוקוצ ןגעלפ

 ערעכעה וצ ןרָאװעג הלעתנ ןענייז ייז סָאװ ,זיולב דיישרעטנוא םעד טימ ,ןרָאי

 .ו"ַאא "בוט, ַא וצ *ףולא; ןַא ןופ ,"ףולא; ןַא וצ "שאר, ַא ןופ :תוגרדמ

 ַא טימ ןרעוו טכַאמעג טגעלפ תוגרדה רדס םעד ןייגכרוד ןיא םַאנסיז וא ןַא
 -לעז םעניא ,ךמסומ ַא טימ טּפיוהרעביא ,םכח-דימלת ןטנעקרענָא ןַא טימ .,ןדמל

 -עג טָאה סָאװ ,רענייא זַא :הנקת ַא ןַארַאפ זיא סקניּפ-טָאטש רעקינלעמכ ןקיב

 א ןרעװ רע געמ ,יאבג ַא ןעװעג ןיוש זיא רעטָאפ ןייז ןוא םיקסוּפ טנרעל
 ךעגנַאגעגכרוד טשינ זיא רע ןעוו וליּפַא ,טמַא ןדעי רַאפ הליהק רעד ןיא "דמעומ,

 ,הגרדהה רדס םעד
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 םעד ןופ הנקת עקידנגלָאפ יד ךיוא ןעגנערב וצ טנַאסערעטניא זיא סע

 סעיגעליוירּפ ערעדנוזַאב יד רעטנוא טכיירטש עכלעוו ,סקניּפ ןטנַאמרעדנביױא

 : םכח-דימלת ַא ןופ

 טָאטש ןיא ךיו טצעזַאב ,טָאטש רעדנַא ןַא ןופ טמוק סָאװ ,רענייא בוא.

 בכתכ ַא ךיז טימ טגנערב רע ביוא זיא ,הליהק רעד ןיא רבח ַא ןרעוו ליוו ןוא

 ,להקה-ישאר יד ןופ תומיתח יד טימ טקיטעטשַאב ,הליהק רעקידרעִירּפ ןייז ןופי

 רעד ןיא ןעמענניירַא םיא ןעמ ףרַאד --- רבח ַא ןעוועג ייז ייב טרָאד זיא רע זַא

 סָאװ ,תוגרדה עלַא יד רעבָא טרילרַאפ רע .רבח ןטקיטכערַאבלופ ַא יו הליהק

 ןיא ָאד .הליהק רעקידרעירפ ןייז ןיא ןעגנַאגעגכרוד ןעוועג ןבָאה ןיֹוׁש לָאז רע

 -נַא .הגרדהה רדס ןצנַאג םעד .יינספיוא ןבייהנָא רע ףרַאדַאב הליהק רעיינ רעד

 רוטּפ ןצנַאגניא זיא רע ,םכחידומלת ַא טימ ןייז גהונ ךיז ןעמ לָאז רעבָא שרעד
 | ,יינספיוא הגרדהה-רדס םעד ןכַאמכרוד ןופ
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 סוסקול ןגעק .תונקת

 ,ךיז ןבָאה סָאװ -- םיצירּפ עכייר רעניארקוא יד ןבָאה ,סיוא טזייוו'ס יוװ

 -לָאװג ַא טַאהעג -- סוסקול ןיא ןוא טייקכייר ןיא ןדָאבעג שממ ,טייצ רענעי וצ

 ,םיצירּפ יד טימ טלדנַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדַיי עכעלגעמרַאפ יד ףיוא העּפשה עקיס

 וצ יווװ םיצירּפ יד ןופ ןענרעלוצּפָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןדַיי עשיריבג יד טָא

 ןטַאטשסיױא ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .ץירּפ-השעמ ןטלַאה ךיז ןוא ןבעל ךייר ַא ןריפ

 רעד ןוא סעטערַאק ערעייט ןיא ןרָאפמורַא ,לבעמ ןרַאבטסָאק טימ ןעמייה ערעייז

 סעילעּפַאק עסיורג טימ :רעגייטש ןשיצירּפ ןפיוא תוחמש עכייר ןעװַארּפ ,רקיע

 ןגעלפ תוחמש עכלעזַא ,ןענייוו ערַאבטסָאק ןוא םילכאמ עטסרעייט יד טימ ,קיזומ

 .גנוקריוו עכעלדעש עכַאפליפ ַא טַאהעג טָאה סָאד .רדסכ געט עכעלטע ןעִיצ ךיז

 ןגעלפ ייז ,ןדִיי-טשינ עקימורַא יד ןופ ןגיוא יד ןסיירפיוא סע טגעלפ ,תיזשאר

 טלעג ליפיוזַא "סעקדישז, יד סָאד ןעמענ ןענַאװ ןופ ,ןרעדנוװ ךיז ןוא םורק ןקוק

 ןענייז ייז שרעדנַא טשינ ,טיירב ױזַא ךיז ןריפ וצ ןוא ךייר ױזַא ךיז ןדיילק וצ

 "!לינעשָאמ-דישז, .רערַאנּפָא ,רעלדניווש

 ןבָאה ערעמערָא יד .אפוג ןדִיי ןשיװצ טכעלש טקריװעג סָאד טָאה ,תינש
 ךיז ַײז ןבָאה -- ערעכייר יד ןגעקטנַא קילעטשרעטניה ןביילב טלָאװעג טשינ

 ןַא ףיוא טעװַארּפעג תוחמש ערעייז ךיוא ןוא תוחוכ ערעייז רעביא טגנערטשעגנָא

 טָאה סָאד .רדסכ: געט עפעלטע ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,רעגייטש ןכייר ןכעלנע

 .שפנ-תמגע ךס ַא ןעוועג םרוג ןוא תוקחד סיורג ןיא טּפעלשעגנײרַא ערעמערָא יד

 -כיש וצ ןריפ סעקנַאילוה ןוא תוחמש ענעגיוצעצ עכלעזַא ןגעלפ ,תישילשש

 .ןתורקפה ערעדנַא ךס ַא טכַארבעג ןוא שאר-תולק וצ ,תוד

 ןבָאה ייז .םיגיהנמ עקיטסייג עקיטלָאמעד ערעזדנוא ןעזרעד ןבָאה ץלַא סָאד

 ןבָאה ייז ,תוליהק ערעייז ףיוא םעד ךרוד טרעיול סָאװ ,רַאפעג יד טריּפשרעד

 -9גנֶא רעבירעד ייז ןבָאה .ןריפרעד ןענעק תוגהנה עכלעזַא ןיהּוװװ ןענַאטשרַאפ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 טדנעװעגנָא ןוא ןתוגחנתה עכלעזַא ןגעק ףמַאק ןקיסעמנַאלּפ ןקרַאטש ַא ןביוה

 .ןלעטשוצּפָא סָאד העּפשה רעצנַאג רעייז
 טעמכ טשינ ךיז טניפעג'ס סָאװ ,טשינ שודיח ןייק רעבירעד זיא סע ןוא

 זדנוא זיא'ס סָאװ ,םיסקניּפ-הליהק רעניארקוא עטלַא יד ןשיװצ רעקיצנייא ןייק

 םיזורכ ,תונקת ןייק ןעניפעג טשינ ךיז ןלָאז'ס ןכלעוו ןיא ,ןעז וצ ןעמוקעגסיוא

 .ןבעל ןשירעגנערבסיוא םענעזָאלעצ ןקיזָאד םעד ןגעק סארוק-לוק ןוא

 "ארמ רעד סָאװ ,ארוק-לוק ַא ךיז טניפעג רַאב ןופ סקניּפ-הליהק םעד ןיא

 ה"פקת רָאי ןיא ןבָאה רַאב ןופ להקה-ישאר ןוא םינייד יד טימ םענייניא ארתאד

 ארוק לוק םעד .תוחמש עקידרקפה ,ענעגיוצעצ יד ןגעק טזָאלעגסױרַא (1825)

 ,םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עלַא ןיא טּפעלקעגסיױא ןוא ןעוועג זירכמ ןעמ טָאה

 לודגה ןואגה ברה דובכ ךייא ןזָאל סָאד !שודקה להקה לכ וצ טרעה;

 ,(ולאוגו ורוצ והרמשי) ו"צי (אתביתמ שירו) מ"רו (ןיד-תיב בא) ד"בא טסרופמה

 ,םיגלפומה םינברה דובכ ףוריצבו ו"צי 'קד שדוח סנוּפה דיגנה דובכ ףוריצב

 םילודג םיאטח ןעשעג סע תויהב ,ןייז םיברב זירכמ -- ו"צי םיהובגה םיניידה

 תוריזגב רֹווג ןעמ זיא ןכבו ,דחא הלילמ רתוי הנותחה תודועסד יובר ידי לע

 רענייק ךיז לָאז האלהו םויהמ זַא ,(םימכח תנוקתבו) ח"תבו ןישידק רמאמבו ןיריש

 רדג ץרוּפהו ,דחא הלילמ רתוי הנותחה תדועס ןייק ןכַאמ וצ ןגעוורעד טשינ

 דכלנו אושנמ ונוע לודגו אתוסא 'יל תילד ןנברד אתוטל וילע לחו שחנ ונכשי

 ןזָאלרַאפ טעוו סָאװ רעד ןוא ,הדועס יד ןּכַאמ טעוװ סָאװ רעד ןוא .םרחה תדוצמב

 ןרעוו ןבירשעג טעו רע ,דחא הלילמ רתוי הדועס רעד וצ ןייג וצ זיוה ןייז

 ."דוע ןודיזי אלו ואריו ועמשי םעה לכו ןיירבע םשב אסקנּפב

 ,הקזח דיב טריפעג םינבר יד ןבָאה ןבעל-סוסקול םעד ןגעק ףמַאק םעד

 עדעי לפיוו ןמז םעד ןעוװעג עבוק ןבָאה ייז .תובישח ןוא ןעזנייא סיורג טימ

 טביולרעד לָא'ס טסעג לפיוו טמיטשַאב ןבָאה ייז :ןרעיוד לָאז רעדנוזַאב החמש

 ןענייז לָאמטּפָא .ןריורעס געמ'מ םילכאמ םינימ לפיוו ;ןייז וצ ןימזמ ןרעוו

 ןגעמ לָאז החמש-לעב ַא סָאװ ,טײלעמערָא לֶאצ יד ןרָאװעג טצינערגַאב וליפַא

 טביולרעד םיא זיא'ס םילכאמ ערעסָאװ ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא'ס ןוא ןעמענפיוא

 .ןבעג וצ יז

 ןעניפעג סָאװ ,תונקת עקידרעטייוו יד-טָא ןעניד ןלעוװו עיצַארטסוליא ןַא יו

 :סקניּפ רערַָאב ןטנָאמרעדנבױא םעד ןיא ךיז

 ךיוא יו ,רעדמערפ א ייס ןוא רעגיה ַא ייס ,ןתח ַא ןופ םינפ-תלבק תעב .א

 ,טינ םענייק וצ ץכַאְמעגנייא םוש ןייק ןרעוװ ןבעגעג טשינ לָאז ,"לפמור , םעד תעב

 .םיבורק עטנעָאנ רָאג יד וצ זיולב
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 ' ןַאמטכער םהרבא

 -רעד םיא זיא (* ךיגנ ַא זיא החמש-לעב רעד ביוא :הדועס-הנותח ַא וצ .ב
 ,טײלעמערָא ןוא שדוק-ילכ ,םיבורק רעסיוא ,םינינמ ייווצ ןייז ןימזמ טביול

 ןיק רע לָאז ,תיבה :לעב רעקיסעמלטימ ַא ןיא החמשילעב רעד בױא
 ,עכלעזַא זיולב ,םיבורק ןוא טיײלעמערָא ,שדוק-ילכ טרעיינ ,ןפור טשינ עדמערפ
 ,תודעל לוספ ןידי-יּפ-לע ןענייז סָאװ

 טביולרעד םיא זיא ,רעכעלגעמרַאפ-טשינ ַא זיא החמשילעב רעד ביוא .ד
 לוסּפ ןידייּפ-לע ןענייז סָאװ עכלעזַא זיולב -- םיבורק ןוא שדוק-ילכ ןפור וצ
 | .תודעל

 . ירוצ ןפור וצ טבילרעד דיגנ ַא זיא הלימ-תירב ַא ןופ הדועס ַא ֹוצ .ה
 ,טײלעמערָא ןוא שדוק-ילכ רעסיוא -- טנכערעגניײרַא םיבורק -- םינינמ

 -ץגנײרַא םיבורק -- ןינמ ןיײא זילב -- תיבה-לעב ןקיסעמלטימ ַא

 ,טיילעמערָא ןוא שדוק-ילכ רעסיוא -- טנכער

 וצ הדועס ַא ןכַאמ וצ טביולרעד טינ ןצנַאגניא זיא ןכעלגעמרַאפ-טינ ַא :ז

 ,ןפנָארב ןוא ךַאקעל ,ץכַאמעגנייא ןבעג זיולב געמ רע .תירב ַא

 לָאז ,לדײמ ַא ןופ טרובעג םייב יצ ,רכז -ןב ַא ןופ החמש רעד תעב  .ח

 .ןרעו טלייטעג טשינ ןלָאז ךעלכיק ןוא ןרעוו ןבעגעג טשינ ץכַאמעגנייא ןייק

 .םיסקניּפ ערעדנַא ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג תונקת עכעלנע ןוא עכלעזַא

 עכעלרעי יד טיול ןרעוו טמיטשַאב טגעלפ טייקכעלגעמרַאפ ןופ סעיצַאדַארג יד (*

 .טלַאצעג טָאה רעכעלטיא סָאװ ,ןרעייטש
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 תודע-תייבנ ןוא םיטפשמ

 דיחי ןופ ,דיחי וצ דיחי ןופ תוכייש ןיא ,םירבד-יניד ןוא םיטּפשמ ײלרעלַא

 ענעדיישרַאפ יד ןיא ןעמ טנגעגַאב --- דיחי םוצ ללכ ןופ ,ךוּפיהל ,ןוא ללכ םוצ

 ,םיסקניּפ -הליהק

 להקה"ישאר ןוא םינייד ,םינבר יד סָאװ ,זיא ייברעד עטסטנַאסערעטניא סָאד

 -לעז םעד טימ ,עסיורג וצ יװ טקנוּפ ,ןשינעעשעג עניילק וצ ןגיױצַאב ךיז ןבָאה

 ויא .טײקמַאזקרעמפיוא ןוא טײקכעלטקניּפ רעקיבלעז רעד טימ ןוא טסנרע ןקיב

 ןיא םירפס ןסירעצ טָאה ינולּפ ןב ינולּפ זַא ,טגָאזעג-תודע ןוא ןעמוקעג רענייא

 רעד ןוא רעד זַא ,טגָאזעג תודע ןוא ןעמוקעג זיא רעטייווצ ַא ןוא ,שרדמ-תיב

 לזלזמ טָאה רעטירד ַא ןוא ,רעטכָאט רעשידִיי ַא ףיוא ןעוועג ער םש איצומ טָאה

 ןגעוו ךיז ,טלמַאזרַאפ הדעה-ישאר יד ךיז ןבָאה --- הרבח ַא ןופ הנקת ַא ןיא ןעוועג

 ַא ןגָארטעגסױרַא ןוא תודע טגערפעגסיוא ןוא ןפורעג ,ןעוועג חכוותמ ןינע םעד

 .ןיד-קסּפ

 :הליהק רעדָא הרבח ןופ ןייז וצ ריבעמ ןעװעג בור יּפ לע זיא קסּפ רעד

 הלווע רערעגנירג ַא רַאפ ןוא תותימצל -- קידנעטש ףיוא הריבע רעברַאה ַא רַאפ

 ,םיוסמ ןמזל ,קיליײװטייצ ---

 רעטקידניזרַאפ רעד טָאה ,םיוסמ ןמול ןעוועג ריבעמ םענייא טָאה'מ ביוא

 ַא טימ ןדנעוו ךיז -- ,רעבירָאפ ןעוועג זיא שנוע ןופ ןמז רעד ןעוו -- ,טגעמעג

 השקב יד .ןעמענניירַא קירוצ םיא לָאז'מ ,הרבח רעד וצ רעדָא ,להק וצ השקב

 "רַאפ רעדיװ הדעה-ישאר יד ךיז ןבָאה .אקווד בתכב ןייז טפרַאדעג ,בגא ,טָאה

 רעד ךרוד טָאה רעטקידניזרַאפ רעד ביוא ןוא ,ןעוועג חכוותמ ךיז רעדיוו ,טלמַאז

 קירוצ סלייטנטסרעמ רע זיא -- גנוריפפיוא ןייז טרעסעברַאפ דעלקריוװ טייצ

 .ןרָאװעג ןעמונעגניירא
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 ןאמטכער םהרבא

 -סירעטקַארַאכ עכלעזַא רָאּפ ַא ןעגנערב ָאד ךיא לעװ עיצַארטסוליא סלַא
 ,להקה-סקניּפ רעוועשטיטעל םענופ ןעמונעגסױרַא ,םיטּפשמ עשיט

 ,תופקה וצ הרות-תחמש ןופ טכַאנ יד טריסַאּפ טָאה לַאפ רעקידנגלָאפ רעד
 ,לוש רעסיורג רעד ןיא ,ו"פת רָאי ןיא

 זיא סָאװ ,הלגע-לעב ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה רענװַאד םלוע םעד ןשיװצ
 םיא טָאה'מ ןעוו זיא .קידנפוליגב קרַאטש ןעוועג סנטייצַאב ןיוש בוט-םוי דובכל
 -רפס עסיורג ַא סמערָא ענייז ןיא ןבעגעגרעביא ןוא הפקה רעד וצ ןפורעגפיוא
 טימ טריצַאב הרות ירתכ יד ןענייז ,עודיכ) ריא ףיוא רתכ םענרעבליז ַא טימ הרות
 ץיּפש עמַאס ןפיוא ןוא םורַא ןוא םורַא (םינומעּפ) ךעלקעלג ענרעבליז עניילק ךס ַא
 סָאד ןעזרעד טָאה הלגע-לעב רעד זַא זיא -- (לקעלג ןרעסערג ַא טימ רתכ ןופ
 טימ רע טָאה ,טגנילק סָאד יו טרעהרעד ןוא רתכ ץיּפש ןפיוא לקעלג עסיורג
 ןעוועג טוג טלָאװ לקעלג סָאד, !:לוק ןפיוא ךיוה ןעירשעגסיוא גנורעטסײגַאב
 | ,"!עּפַאקש רעסייוו ןיימ רַאפ

 םיא ףיוא ךיז ןוא הרותה-לוזלז ַא יװ טכַארטַאב סָאד ןבָאה םיללּפתמ יד
 םיא בוט"םוי ךָאנ דלַאב ןוא ,רענייב יד ןכָארבעגנָא טוג םיא ,ןפרָאװעגפױרַא
 ןייז ןוא .ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ שדוקהילוליח םעד רַאפ ןיד-תיב ןרַאפ ןפורעג :
 ,קידנעטש ףיוא ,תותימצל להק ןופ ןרעוו וצ טרעטייוורעד ןעוועג זיא קסּפ

 השקב ַא טימ טדנעוװעג הלגע-לעב רעד ךיז טָאה רעבָא םורַא רָאי ייווצ ןיא
 םעניא ןרָאװעג ןבירשעגניײרַא זיא ענייז השקב עכעלטפירש יד .ןיד-תיב םוצ בתכב
 זופ ןעוועג קיחרמ םיא טָאה'מ טניז זַא ,ךיז רע טגָאלקַאב השקב רעד ןיא .סקניּפ
 ןוא םיא ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז'מ רע טעב ,םחל-רסוחמ ַא ןרָאװעג רע זיא להקי
 / ,שנוע םעד ןעמענּפָארַא ןוא אטח םעד םיא ןייז לחומ ,תיב-ינב ענייז ףיוא

 לטבמ עקַאט ,םכסה ידיל ןעמוקעג זיא'מ ןוא ןרָאװעג ןפורעג זיא הפיסא ןַא
 שמשמ ןרע לָאז רָאי ירד זַא ,יאנתב רָאנ ,ןיד-קסּפ ןקידרעִירפ םעד ןכַאמ וצ
 רעכלעוו וצ ,(הדועס ַא) הלודג חרכ ַא ןכַאמ רע לָאז רָאי סעדעי ןוא הליהק יד ןייז
 רָאי יירד יד ךָאנ ןוא ,םינייד ןוא םינבר יד ,הדעה-ישאר יד ןרעוװ ןפורעג ןלָאז'ס
 עלַא ןכַאמכרוד טשרע ףרַאד סָאװ ,רבח רעיינ ַא יװ טנכעררַאפ ןרעװ רע לָאז
 | .ןָא בייהנָא ןופ תוגרדה

 ןופ טעב ןרעטנוא ןטלַאהַאב ךיז טָאה סָאװ .,םענייא טימ השעמ רעדנַא ןַא
 סיפ ןוא טנעה םיא ןדניב .:ןעוועג זיא טּפשמ ןייז .טכַאנ-הּפוח רעייז ןיא הלכ- ןתח
 ,טסימ טימ ןגָאװ ַא ףיוא טָאטש ןרעסיוא םיא ןריפוצסורַא ןוא

 רַאפ (הרכ) הדועס ַא ןוא טנק-טלעג ַא טימ טפָארטשַאב ןעמ טָאה םצק א -| |
 -קצ ןיוש טָאה סָאװ ,הנקת רעד ףיוא ןעוועג רבוע טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ,להק
 םוא ןגיצ ןטכעש וצ ןטָאברַאפ ןעוועג זיא'ס רעכלעוו טיול ,טייצ קיטש ַא טריטסיז
 .ךעלדעש זיא שיילפ רעייז לייוו ,רעמוז
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 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טּפשמ ַא ייב ןיד-קסּפ ַא טפָא ץנַאג ךיוא טנגעגַאב'מ

 ַא ןוא טָאטש ןייא ןשיווצ וליפַא לָאמטּפָא ןוא ,רעטייווצ ַא ןוא הרבח ןייא ןשיווצ

 רעלַא ןגעלפ םידדצ יד ןופ ןגָאז תודע סָאד ןוא םינעוט יד ןופ ןעמענ יד ..רעטייווצ

 . .סקניּפ ןיא ןרעװ ןבירשעגנײרַא ךעלטקניּפ לָאמ

 ןיא ךיז ןעניפעג ןדִיי טימ ןדִיי ןשיווע םיכוסכס ןוא םיטּפשמ רָאנ טשינ ןוא

 ןבָאה ןדִיי-טשינ טימ ןדִיי ןשיװצ תועיבת ןוא םיטּפשמ ךיוא .םיסקניּפ-"הליהק יד

 תודע:-תייבג עכלעזַא ךיא בָאה םיסקניּפ עקינייא ןיא .ןענופעג ץַאלּפ רעייז טרָאד

 רעד ןוא ױזַא םיקָאדוװעי לרע רעד ,ױזַא טגָאז ןַאויא לרע רעד, :ןעזעג םִייוג ןופ

 . "יױזַא ןַאילימעי לרע

 יד ןופ גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד זַא ,רימ ןעגרעל ןגָאז תודע יד ןופ

 -לופ ךיז ןבָאה ןוא םינבר עשידִיי וצ דובכ סיורג ןבעגעגּפָא ןבָאה ךעלטעטש

 ,םיקסּפ ערעייז וצ ןפרָאװעגרעטנוא קידנעטש

 ןעוועג זיא גירק-טלעוו ןטשרע םעד רַאפ ןופ ןטייצ עטצעל רָאג יד ןיא ךָאנ

 ַא טּפעלש רעױּפ ַא יװ ןעז וצ עניַארקוא ןיא גנוניישרעד עכעלטנייוועג ץנַאג ַא

 רעכיג ךיז ןלָאז םִייוג ייווצ זַא ,טפָא ץנַאג ןפערט וליפַא טגעלפ סע .בר םוצ ןדִיי

 ןיא ןייג וצ רעדייא ,םיכוסכיס ערעייז ןכיילגוצסיוא בר ןשידִיי ַא ףיוא ןזָאלרַאפ

 וד, רעדָא (בר םוצ ןייג רימָאל) *ַאניבַאר וד םעדיּפ, :ןקירדסיוא יד ,טכירעג

 "עג טצונַאב טפָא רעייז ןענייז (ןִײג טשינ בר םוצ ןלעוו רימ) "םעדיּפ ענ ַאניבַאר

 ךיוא רָאנ ןדִיי ַא טימ יוג ַא ןשיוװצ תוכייש ןיא רָאנ טשינ םִייוג ןשיווצ ןרָאװ

 ,ןטייוצ ַא טימ יוג ןייא ןשיווצ וליּפַא

 סע ןכלעוו רעטנוא .,ךַאמּפָא ןַא ךיז טניפעג להקה-סקניּפ רעוועשיטעל ןיא |

 ןוא רעטסיולק א טעבנגַאב טָאה דיי ַא :הלג ַא ןופ טפירשרעטנוא יד ןַארַאפ זיא

 טָאה טלעפעג .ןענופעג םיא ייב ןעמ טָאה הבנג עצנַאג יד ,טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ

 יא להק .להק וצ טדנעוװעג ךיז טָאה חלג רעד .רעכעב רעלופטרעוו ןייא זיולכ

 ךַאמּפָא רעקיזָאד רעד .עמּוס עסיוועג .ַא רעכעב ןרַָאפ ןלָאצוצּפָא ןרָאװעג הוושומ

 טשמתחעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו רעטנוא ,סקניּפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעגניײרַא זיא

 ,חלג רעד ןוא להקה-ישאר יד

 עכעלרעדנוװ ןלייצרעד וצ טסּוװעג ךיוא ןבָאה םירעױּפ רעניארקוא יד

 טעד ,?לורס ןיבַאר, ןגעוו טפיוהרעביא ,ןדִיי עקילייה ןוא םיקידצ ןגעוו תוישעמ

217 



 ןַאמטכער םהרבא

 תיישעמ עכלעזַא ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טשינ זדנוא זיא'ס ,בוט-םש-לעב

 ,ןנָאװ ןוא דרעפ ןייז ןיא טריפעגמורַא זדנוא טָאה סָאװ ,הלגע-לעב ןשרעיוּפ ַא ןופ

 םעד ןגעוו השעמ ַא טלייצרעד רעיוּפ רעטלַא ןַא זדנוא טָאה שזובשזעמ ןיא
 ןופ ,לגנִיי ןיילק ַא ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,טרעהעג רע טָאה השעמ יד .ט"שעב

 ,םיִנּפ לא םינּפ ט"שעב םעד טנעקעג טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ןייז

 -רעירפ ןופ "סעניבַאר ,, יד ןעוועג ןענייז ?סעניבַאר, עקיטנייה יד יװ טשינ,

 ,השעמ ןייז ןביוהעגנָא ,ןקז רעד ,רעיוּפ רעד טָאה רעטרעוו יד טימ -- ?ןטייצ עקיד

 ףיוא ןוא סטכער ףיוא ענירּפושט רעיורג ,רעגנַאל ןייז טימ טלקָאשעג ייברעד ןוא
 ןילק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ןעוועג ייז ןענייז ערעדנַא רָאג ףיינ; --- סקניל

 -גינעק עשילמיה יד) *טיַָאנסעבענ ומעי ָאװטסרַאצק רעטָאפ ןיימ רימ טָאה ,לגנַיי

 רעסיורג ַא טבעלעג טָאה שזובשזעמ ןיא זדנוא ייב זַא ,טלייצרעד (םיא וצ ךייר

 "לורס; רעד טָא זיא ,ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא *לורס;, ,ןיבַאר רעקיליײה ַא ,ןיבַאר

 ענייז .(רעדנווװ) *"אסעדושט; ןזיװַאב טָאה ןוא *ןיבַאר עווילדעוװַארּפס; ַא ןעוועג

 "טצילָאמעג ,, ךיז ,טנווייל ןטסָארּפ ןופ רָאנ ,סנדייז ןופ ןעוועג טשינ ןענייז רעדיילק

 ןיא ןוא רעדלעפ עטיירב יד ףיוא למיה ןעיירפ ןרעטנוא רע טָאה (ןטעבעג טָאג)
 טָאה רע תעב :עקילײה ַא ןעועג ךיוא זיא עמיטש ןייז .רעדלעוו עטכידעג יד

 ןייז רעביא טזיירקעג ךיז ךעלעגייפ סעטַאשט ןבָאה ,ןעגנוזעצ ךיז ןוא ןטעבעג טָאג

 ,םיא רעביא טכַאװעג ןבָאה סעקישזומ יד .םענייניא םיא טימ ןעגנוזעג ןוא ּפָאק

 םיא (ץעגייש) "קָאבָארַאּפ; ַא טָאה לָאמניא .ןרעטש טשינ םיא לָאז רענייק זַא

 זיא ןוא ןעמוג םוצ טּפעלקעגוצ גנוצ יד םיא ךיז טָאה ,ןקערשרעביא טלָאװעג

 םיא זיא ,ןייטש ַא ןפרַאו םיא ףיוא טלָאװעג טָאה רערעדנַא ןַא .ןרָאװעג םוטש

 טָאה רעטָאפ ןיימ .טקערטשעגסיוא ןבילבעג ןוא ןרָאװעג טפייטשרַאפ טנַאה יד

 ןדָאבעג ךיז רעטעקַאנ ַא ןוא יינש ןיא טלקייקעג ךיז טָאה "לורס; יװ ןעזעג ןילַא

 טפרַאדַאב טָאה "לורס/ זַא ,(זייא ןיא טקַאהעגסיוא גנונעפע ןַא) *עקנָאלָאּפ, ַא ןיא

 ַא ןײרַא דרע רעד ןיא (ןקעטש) עקלַאּפ ןייז ןקעטשניײירַא רע טגעלפ ,רעסַאװ
 "!ןזיװַאב ךיז טָאה רעסַאװ ןוא ןָאטעגייירד

 טלייצרעד סעקישזומ רעניארקוא יד ןבָאה תוישעמ עכעלנע ןוא עכלעזַא טָא

 -עג ןוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,םייבר עשידיסח ןוא םיקידצ ערעדנַא ןגעוו ךיוא

 ןעוו לַאפ רענעטלעז ןייק וליפַא ןעוועג טשינ זיא'ס .טעטש ערעייז ןיא טקריוװ

 קנַארק ַא טכַארבעג רעדָא ,השקב ַא טימ ןיבַאר ַא וצ ןעמוקעג זיא רעיוּפ ַא

 עכייר עקימורַא יד וליפַא .ןשטנעב סָאד לָאז "ןיבַאר רעקיליײה , רעד זַא ,דניק

 ןַא ךָאנ ןיבר םוצ ןעמוק ,הרצ-תע ןַא רערעייז זיא ,טפַא ץנַאג ןגעלפ םיצירּפ

 ,הצע

 עשיז 'ר קידצ םענופ תוקלתסה רעד ךָאנ זַא :ןעמ טלייצרעד ,עילָאּפַאנַא ןיא

 טרעייז טימ רבק ןייז ףיוא ןעמוקעג ןענייז םירעיוּפ זַא ,ןפערט טגעלפ רעילָאפַאנַא

 זיא ,תוקלתסה סעשיז 'ר ךָאנ דלַאב ,לָאמנייא .ןרערט ןסיגרַאפ ןגעלפ ןוא תושקב
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 ןלעטש טפרַאדַאב ךיז טָאה ןוז סנעמעװ ,רעױּפ ַא ןעמוקעג ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןופ

 :רבק סעשיז 'ר וצ ןלַאפעגוצ רעיוּפ רעד זיא .וויזירּפ םוצ

 26! 68810// ט86ע! 518 םמזססקסזוז עז010 תמזזמנזזאט ,
 !1001848/10 106 א8דמזמאש !

 ריד ךיא לעװ ,לדניז ןיימ ןעַיצסױרַא טסעוו וד זַא ,ןיבַאר רעקיליײה ,ןיבַאר;)

 ,('!לביטש ַא ןלעטשטייא

 "עג טריקַארבעגסױא עקַאט זיא לדניז סרעיוּפ םעד זַא ,ןעשעג זיא'ס ןוא

 ןטעבעג ןוא רדנ ןייז ןגעוו טלייצרעד ,בר םוצ ןעמוקעג רעױוּפ רעד זיא .ןרָאוו

 'ר ףיוא "להוא, ןטרעימעג ַא ןובשח ןייז ףיוא ןעיובסיוא לָאז רע זַא ,בר םעד

 "שג םענייש ַא טיובעגסיוא ןוא השקב ןייז טליפרעד בר רעד טָאה ,רבק סעשיז

 ,תואצוה עלַא ןענַאטשעגסױא זיא רעיױּפ רעד ןוא ??הוא, ןטרעיומ

 קרַאטש ךיז טָאה להק ןעו ,קחדה-תעש ַא ןיא ,ןפערט לָאמַא טגעלפ סע

 -עג טשינ טָאה'מ סָאװ ,ןתוכרטצה עשלהק עקידלַאב רַאפ טלעג ןיא טקיטיונעג

 םעד ןעיוברעביא ;הפירש ַא ךָאנ לוש יד ןטכיררַאפ :לשמל ,יװ ,ןגײלּפָא טנעק

 רעד ,דָאב ןופ ךַאד םעד ןכַאמ טכערוצ ;ןלַאפניײא םייב ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,שדקה

 -סגנוריגער עטקיטעּפשרַאפ ןלָאצוצּפָא רָאג רעדָא ;ןענירניירַא טשינ לָאז ןגער

 עקיטרָא יד ייב תואוולה ןכַאמ להק טגעלפ ןלַאפ-םַאנסיױא עכלעזַא ןיא .ןרעייטש
 ,הרות"ירתכ :יוװ ,םוטנגייא סלהק ןופ לייט ַא ןוכשמ ַא יװ ייז ןבעג ןוא םידיגנ

 גרַאװרעבליז ןוא םיצפח עלופטרעוו ערעדנַא ןוא תורונמ ענעשעמ ןוא ענרעבליז

 -רַאפ יד ןופ המישר רעקידמיטרּפ ַא טימ ןעמַאזוצ עמוס עטגרָאבעג יד זיא ---

 ךופ ןרָאװעג טעמתחעג ןוא סקניּפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעגניירַא םיצפח עטנוכשמ

 ,םידדצ עדייב

 ןוא לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רעצעמע זַא ,ןפערט ךיוא טגעלפ סע

 ,שינעדנעטשרַאפ רעד טימ טלעג םוכס ַא לחק ןופ טנעה יד ןיא טזָאלעגרעביא

 ,סעמוס עניילק קיסעמלנער ןקיש םיא ןעמ לָאז ,ןבעל טעװ רע ןמזילכ ,וייחב זַא

 ןרעוו טלייטעצ ןגעמרַאפ ענעבילבעגרעביא סָאד לָאז הנש םירשעו האמ רחאל ןוא

 טימ ןעמַאזוצ ,םכסה רעצנַאג רעד טגעלפ .האווצ רעטמיטשַאב ַא טיול ,הקדצ רַאפ

 ,סקניּפ ןיא ןרעוו ןבירשעגניירַא ,האווצ רעד

 ןסָאלשעג ןענייז סָאװ ,ןכַאמּפָא ענעדיישרַאפ םיסקניּפ יד ןיא טנגעגַאב ןעמ

 ךָאװ ַא לָאמ לפיוו :רעדעב ןטימ ,לשמל ,יוװ ,עטלעטשעגנָא עשלהק טימ ןרָאװעג
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 טולב ןזָאל אפור רעד ףרַאד רָאי ַא לָאמ לפיוו :אפור ןטימ ;ןפָא ןייז דָאב יד לָאז

 .ןייז תוריכש ערעייז ןלָאז לפיוו ןוא ---

 יעגנוקיטעטשַאב ןוא תודע-תייבג ךיוא ךיז ןעניפעג םיסקנּפ"הליהק יד ןיא

 ערעייז ןרױלרַאפ ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןגעוו להקה-ישאר ןוא םינייד ,םינבר ןופ

 ןופ רעטָאפ רעד .גנוקיטלַאװגרַאפ ךרוד רעדָא ,לַאפ-סקילגמוא ןַא ךרוד םילותב

 -יא ,להקה-ישאר יד רַאּפ רעטכָאט ןייז ןעגנערב ךעלטנייוועג טגעלפ לדיימ ַאזַא

 ךרוד דייר ענייז ןקיטעטשַאב ןוא גנוריסַאּפ עכעלקילגמוא יד ייז רַאפ ןבעגרעב

 ַא ןריפנָא םעד ןגעוו ןגעלפ ןיד-תיב ןטימ ןעמַאזוצ להקה-ישאר יד .היאר-ידע

 ןעוועג זיא דלושמוא ריא זַא ןוא ,תודע יד ןגערפסיוא ןוא השירדו הריקח עיונעג

 .סקניּפ ןיא ןבירשעגנײרַא ןינע ןצנַאג םעד טלָאמעד ייז ןבָאה --- לפייווצ רעסיוא

 םעד ןבעגסױרַא ןוא ןענמתח ףיורעד ךיז ןגעלפ םינייד יד טימ להקה-ישאר יד

 ןוא הקרּפל טכיירגרעד טָאה יז ןעוו ,הלותב רעד טנידעג טָאה סָאװ ,בתכ ַא לדיימ

 ,בגא ,טמַאטש ןופרעד .דלושמוא ריא ןופ זײװַאב ַא יו --- ןבָאה הנותח טפרָאדַאב

 ,"בתכ ַא טימ לדיימ ַאק :לטרעװסקלָאפ סָאד

 וצ גנוטכַא ןעװעג ךיוא זיא הליהק רעד ןופ ןטכילפיטּפיױה יד ןופ ענייא

 ןרינידרָאָאק ןלָאז ייז זַא ,תודוגא ןוא תורבח ענלצנייא ערעדנוזַאב יד ףיוא ןבעג

 ןבָאה ,ןזיװעגנָא רעירפ ןיוש יו םערָאװ .רעטייווצ רעד וצ רענייא ןופ ןתוכייש יד

 "ייא ןעוועג עבוק ןוא םיסקניּפ עקידנעטשטסבלעז טריפעג תורבח ערעדנוזַאב יד

 ענלצנייא יד ןופ תונקת יד זַא ,ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טשינ זיא .תונקת ענעג

 "עג טָאה'ס ןוא ,ךיז ןשיװצ טקילפנָאק ןיא ןעמוקעג ןענייז תודוגא ןוא תורבח

 ענײמעגלַא יד וצ הריתס רעלופ ןיא ןייז וליּפַא ןלָאז ייז זַא ,ןטלעז טשינ ,ןפָארט

 עכלעזַא ןיא .תועד-יקוליח ןוא םיכוסכיס וצ טריפעג טָאה סָאד -- תונקת עשלהק

 ןטימ טלדנַאהעג ןבָאה ייז ,גנערטש רעייז ןעוועג להקה-ישאר יד ןענייז ןלַאפ

 דיז ןפבַאווצרעטנוא תורבח ערעדנוזַאב יד ןעגנוװצעג ןוא ןידה-רמוח ןצנַאג

 .עשלהק יד טימ םכסה ןיא תונקת ענעגייא ערעייז ןטייב ןוא להקה-תעד םעד

 ,םישרדמ-יתב ענעגייא ערעייז טַאהעג תורבח ענלצנייא ןבָאה םוטעמוא טשינ

 ןיא ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא זַא ,טריפעגנייא ןעוועג טעטש עכלעזַא ןיא זיא

 םיתבש עסיוועג ןופ תוילע יד ןענעמדיוו ןעמ לָאז ,םישרדמ-יתב עסיורג ערעדנַא

 וצ הרותל הלוע ןפורעג ןעמ טָאה "תישארב, תבש :ונייהד .תורבח עסיוועג וצ

 וו ,"ךל-ךלע טנעיילעג טָאה'מ סָאװ תבש םעד ;"ס"ש הרבח. רעד ןופ םירבח ןייז

 ןפורעגפיוא ןעמ טָאה -- "םכתלרע רשב תא םתלמנוא קוסּפ רעד ךיז טניפעג'ס

 םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו, טנעייל'מ ּוװ ,"אריו; הרדס יד ;"םילהומ, יד
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 תבש ;"םיחרוא תטנכה הרבח: רעד וצ טרעהעג טָאה -- "םתארקל ץריו אריו וילע
 הרבח; רעד וצ טרעהעג טָאה -- "הולת ףסכ םא; טנעייל'מ ּוװ ,*םיטּפשמ,

 רשא היחה תאז; :קוסּפ רעד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,"ינימש, תבש ;"םידסח תלימג

 טָאה סָאװ ;"רשכ לכאמ הרבח: רעד וצ -- "ץראה לע רשא המהבה לכמ ולכאת

 קוסּפ םעד טנעיילימ ּוװ ,"בקע; תבש ;ןסע רשכ טימ ןטַאדלָאס עשידִיי טגרָאזַאב

 ערעדנַא ךיוא ױזַא ןוא ,"םילוח רוקיב; הרבח רעד וצ -- "ילוח לכ ךממ 'ה ריסה,

 ,(* תורבח ערעדנַא וצ םיתבש

 "רַאפ ךיז זיא סָאװ ,השעמ עשילרעטסיוא ןַא ךָאנ ןבעגרעביא ָאד ליוװ ךיא

 עלהשמ 'ר ןיבר םענופ ןבעל םייב ךָאנ ,קירוצ רָאי טרעדנוה ךרעב טימ ןּפָאל

 ןעוועג זיא השעמ יד .(װעשרָאק ןפורעג טָאטש יד ןבָאה ןדִיי רעװעשיטסָארָאק

 װעשרָאק ןיא ןבָאה רימ .םיקודקד ןוא םיטרּפ עלַא טימ סקניּפ םעניא ןבירשרַאפ

 -עג רענעי תעב היאר-ידע ןעוועג ןיילַא ךָאנ ןענייז סָאװ ,םינקז טימ טדערעג

 'ר ןיבר םענופ יאבג רעד ךיוא טלייצרעד םעד ןגעוו זדנוא טָאה'ס .שינעעש

 רימ ,(199 יז ,"הניגנ; ןעז םיא ןגעוװ) .ךָאלב םהרבא 'ר ןקז רעד ,ל"ז עלהשמ

 ,השעמ רעד ןופ דלעה רעד ,םייח-השמ 'ר ןופ ןוז ַא טימ טנעקַאב ךיוא ךיז ןבָאה

 רע סָאװ ,םעד טימ טסיורגעג ךיז טָאה ןוז רעד .ןעז רעטעּפש טעװ ריא יו

 םיא ייב זַא ןוא ,טניוװעג טָאה עטַאט ןייז ּוװ ,זיוה ןבלעז םעד ןיא ךָאנ טניווו

 טימ רע תעשב ןגָארטעג טָאה עטַאט ןייז סָאװ ,עטָאּפַאק יד השוריב ןבילבעג זיא

 :ןעשעג טלָאמעד זיא'ס סָאװ טָא ןוא .ןייז םשה שדקמ ןעגנַאגעג ןענייז ןיבר ןייז

 ןענייז ןשטנעמ .ןלציל אנמחר ,הפגמ ַא ַא ןכָארבעגסיױא טָאה וװעשרָאק ןיא

 רָאג ךָאנ זיא סָאװ ,עלהשמ 'ר ןיבר םוצ ןפָאלעג ןעמ זיא .ןגילפ יד יװ ןלַאפעג

 ,תועושי-לעוּפ ַא יו טנגעג ןצנַאג ןרעביא טמשעג ןיוש רעבָא ,ןעוועג ןַאמרעגנוי ַא

 ,ןייז ללּפתמ לָאז רע ,םימחר ןטעבעג םיא ייב ךיז ןוא ןריט ענייז ןיא טּפַאלקעג

 אהמ ליז, טימ ןעוועג החדמ ץלַא טָאה רעבָא יבר רעד .ןרעהפיוא לָאז הפגמ יד זַא

 -עג ךיז טָאה הפגמ יד זַא ןוא .ןגרָאמ ןעמוק לָאמעלַא ןסייהעג ,"רחמל אתו םויה

 -- "תמ םש ןיא רשא תיב ןיא,; שממ ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ןקרַאטש ןייא ןיא ןטלַאה

 םישנ ,םישנא ,הדע עצנַאג יד ןוא ןטלַאהניא טנעקעג טשינ רעמ ךיז להק טָאה

 -מורַא ,םינונחת ןוא תויכב טימ ןיבר םוצ ןעמוקעג ןגרָאמירפ ןייא ןיא זיא ,ףטו

 םימ ואב !טפלעה ,יבר; :ןעמערוטש וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא ףיוה ןייז טלגנירעג
 | ,םימשה בל דע ןגָארטעג ךיז ןבָאה תוללי יד .,"!טפלעה ,יבר !שפנ דע

 שי"

 יד ןענייז ענווָאר ןיא זַא ,טלייצרעד רימ טָאה קרָאיײװינ ןופ קינעשטעּפ ןרהא ברה 6

 טָאה'מ סָאװרַאפ ,הנעט ַא טימ להקהיישאר יד וצ ןעמוקעג רעגערטרעסַאװ ןוא רעריפרעסַאװ

 הלוע ןלָאז יז תבש ןרעדנוזַאב ַא "םימ-יבאוש, הרבח רעייז רַאפ ךיוא טמיטשַאב טשינ

 ללז ןבָאה ?ךיז רַאפ טלָאװעג ייז ןטלָאװ תבש ןכלעוו :טגערפעג ייז טָאה'מ זַא !ןייז הרותל

 ,(רעמע) "רומא, הרדס יד טנעייל'מ סָאװ ,תבש םעד :טרעפטנעעג
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 ןצאמטכער םהרבא

 .שמש-טָאטש םעד ךיז וצ ןפור טקישעג עלהשמ 'ר יבר רעד טָאה טלָאמעד

 םענייניא םיא טימ ןמוזמו ןכומ רע זיא יצ טגערפעג םיא ייב ןוא ,םייח-השמ 'ר

 ,.הנכס ןיא ןבעל ןייז ןלעטש וצ
 יד ןייז ליצמ ןענעק ,אדח אתווצב ,עדייב ריִמ ןלעװ ,םייח-השמ ,רשפא.

 | ,"!תיחשמה ךאלמ םענופ טָאטש

 :טרעפטנעעג דלַאב ןוא עגר ַא ןליפַא ןעוועג קפקפמ טשינ טָאה םייח-השמ 'ר

 ןבעגוצּפָא וליּפַא ,ןַאט ןסייה רימ טעװ יבר רעד סָאװ ,ןָאט וצ ןמוזמו ןכומ יננה;
 ."!ןבעל ןיימ

 רעד  ,עדייב ייז ןבָאה טכַאנ רעקיבלעזרעד ןיא ךָאנ זַא ,טלייצרעד טרעוו

 ,ץַאלּפ םוצ ,רעטנורַא גרַאב ,טָאטש רעד רעסיוא ןייג טזָאלעג ךיז ,שמש ןטימ יבר

 .ץחרמ םענופ טייוו טשינ ,אסכה-תיב-טָאטש יד ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ

 רעד טָאה וצ ּפָארַאיגרַאב טָארט ןטשרע םעד טכַאמעג ןבָאה ייז רעדייא ןוא

 םעד ןייז ןיא תוחוכ עלַא טימ ךיז ןטלַאהוצנָא שמש םעד ןעוועג ריהזמ יבר

 ,תועבשה ןוא תומש ,םיפוריצ יד תואב תוא ,קוידב ןייז ףרצמ .לטרַאג ,סניבר

 -חיסמ טשינ רקיע רעד ןוא ,רעִירפ ךָאנ ןבעגעגרעביא טַאהעג םיא טָאה רע סָאװ

 טגלָאפעגסױא ךעלטקניּפ םייח-השמ טָאה .ןיע-ףרה ןייא ףיוא וליפַא ןייז תעד
 רעבָא דלַאב .גרַאב םענופ ןרעדינוצּפָארַא םַאזגנַאל ןביוהעגנָא ןבָאה עדייב ןוא

 -תיב ןרעטניה ןיפ ךיז טָאה ,טירט רֶאֹפ עטשרע יד טלעטשעג טָאהעג ןבָאה ייז יו

 טימ .ןגעקטנַא ייז ןייג וצ ןביױהעגנָא טָאה ןוא טנוה רעצרַאװש ַא ןזיוװַאב אסכה

 -ערג ץלַא ןסקַאװעג בלכ רעד זיא ,וצּפָארַא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ,טָארט ןדעי

 סיורג טימ טָאה יבר רעד .וצפיורַא ייז ןגעקטנַא טנַאּפשעג ןוא רעסערג ןוא רעס

 ןוא םיפוריצ ןעוועג ףרצמ ,םיקוסּפ עקילייה טלמרומעג ,הקד הממד לוקב ,הנווכ

 ץלַא םעד ןגעקטנַא ּפָארַא-גרַאב ןעגנַאגעג ,טָארט ייב טָארט ,דחּפ ןָא ,ךעלעמַאּפ

 ,לטרַאג סניבר םעניא טרעמַאלקעגנייא ךיז טָאה םייח-השמ 'ר .בלכ ןקידנסקַאװ

 ,םיפוריצ ןוא תועבשה יד ןופ ןעוועג תעד-חיסמ טשינ ןוא טנַאּפשעגכָאנ קיטומ

 .טגָאזעגנָא טַאהעג םיא טָאה יבר רעד יו
 טשינ טָאה ,טכַאנ ערעטצניפ יד יװ ץרַאװש ןעוװעג זיא סָאװ ,טנוה רעד

 ןוא רעכעה ןסקַאװעג טָארט ןדעי טימ ןוא ,ייז ןגעקטנַא ןענַאּפש טרעהעגפיוא

 טנערבעג ןבָאה ,טולב טימ ןסָאגרַאפ ,ןגיוא ענייז .םימשה בל דע שממ ,רעכעה

 ךוא דחּפ ךיז םורַא טײרּפשעג ןוא ןזיּפש עטילגעגנָא יו שינרעטצניפ רעד ןיא

 ערעכיז טימ ןוא ןקָארשעג טשינ ךיז ןבָאה שמש ןטימ רֹעבָא עלהשמ 'ר .קערש

 ןכילגעגסיוא ךיז ןבָאה ייז זיב סיורָאּפ טנַאּפשעג ,תונשקע רעקיליײה טימ ,טירט

 ,בלכ ןקידמיואמ ןטימ

 ןוא ,ליבעג רעקידמידחּפ ַא ,יָאװעג רעדליװ ַא טרעהרעד ךיז טָאה םיצולּפ

 ןדעי טימ ןוא סטכעלייוורעטניה ןטערטוצּפָא ןביוהעגנָא טָאה בלכ רעקיזיר רעד

 שמש ןטימ יבר רעד .ןּפמורשוצניײא ןביוהעגנָא ךיוא רע טָאה סגעווקירוצ ןַאּפש
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 .קיטכיזרָאפ ןוײרּפש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה יז ,טלעטשעגּכָא טשינ ךיז ןבָאה

 יקילב עטציּפשעגנָא ערעייז ןעמונעגּפָארַא טשינ ןוא טָארט ייב טָארט ,סױרַאפ

 ,רענעלק ןוא רענעלק ןרעוװ ןיא ןטלַאהעג ץלַא טָאה סָאװ ,בלכ םענופ

 יוזַא ןעוועג ןיוש בלכ רעד זיא ,אסכה-תיב םוצ טנעָאנ ןעמוקעגוצ זיא'מ ןעוו

 קיטסַאה עלהשמ 'ר יבר רעד םיא טָאה --- לטניה ןריובעג טשרע ןַא יוװ ןיילק

 -תיב םענופ בוױג-האוצ םעניא טרעדײלשעגנײרַא ןוא קע םייב ןָאטעגיּפָאכ ַא

 -פױהַא שמש ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ,טָאטש רעד וצ םינּפ ןטימ טיירדעגמוא ךיז ,אסכה

 .קירוצ ףיוא ךיז קידנקוקמוא טשינ ,ףױרַא-גרַאב ,טירט עלענש טימ .,טנַאּפשעג

 ,טליטשעגנייא הפגמ יד ךיז טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא

 .ןיֹוָאדוי המלש ןיפ טינשצלָאה -- .לוש ענרעצליה עטלַא ןַא
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 תונורכוה רּפס רעשירָאטסיה ַא יו סקניּפ רעד

 עדעי .הליהק רעד ןופ תונורכזה רפס רעד ןעװעג ךיוא זיא סקניּפ רעד

 רעד ןופ ןבעל םעד ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,סיורג יצ ,ןיילק יצ ,שינעעשעג

 -עגסיוא טָאה .ןורכזל טקניּפ ןיא ןרעוו ןבירשעגניירא ךעלטקניּפ טגעלפ ,הליהק

 טרעדנוזַאב ַא ןעוועג רבחמ םעד בילוצ טָאה'מ ןוא ,ןלציל אנמחר ,הפגמ ַא ןכָארב

 ןיא ןבירשעגניײרַא ,הליפת רעד טימ ןעמַאזוצ ,שינעעשעג יד ןעמ טָאה --- הליפת

 ,להק ףיוא הריסמ ַא :יוװ ,לַאפ רעכעלטנייוועגרעסיוא ןַא סעּפע ןעשעג זיא ;סקניּפ

 טָאה סָאװ ,רעצעמע ןענופעג קידנעטש ךיז טָאה ,תוכלמ ןופ הער-הריזג ַא רעדָא

 זיא -- ןעמַארג ןיא ריש ַא רעדָא ,הניק ַא ןעוועג רבחמ טייהנגעלעג רעד בילוצ

 ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ,שינעעשעג רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ,ריש רעד ,הניק יד

 ןעמ רעדָא ,םלוע-תיב ַא רַאפ דלעפ יינ ַא ןטסָאמעג ןעמ טָאה :ןורכזל סקניּפ ןיא

 עיינ טריפעגנייא ןוא תורבקה- תיב ןטלַא םעד םורַא רדג םעיינ ַא טלעטשעג טָאה
 תוליפת ערעדנוזַאב ןעוועג ללּפתמ ,תונקת עלעיצעּפס ןעוועג עבוק רעדָא ,םיגהנמ

 ,אובי רודל ןורכזל :להקה-סקניּפ םעניא ץַאלּפ ןענופעג טָאה ץלַא סָאד ---

 ,םיקוביד ןגעוו תוישעמ ןבירשרַאפ ךיוא ןעמ טניפעג םיסקניּפ"הליהק יד ןיא

 ןגעוו ,תפומ-ילעב ,םש"ילעב ןגעוו תוישעמ :;תוחור זוא םידש ,םיצל .;םילוגליג

 תבש יללחמ ,לוע-יקרּפ םיסרוקיּפַא ןגעוו תוישעמ ;ןדִיי עטוג םתס ןוא םיקידצ ו"ל

 טגָאיעגסױרַא ,םרח ןיא ןפרָאװעגנײרַא טָאה'מ סָאװ ,םיעשר ןוא םירסומ ;איסהרפב

 יד ןיא קידנעײיטש ,רדג ןבעל ןעוװעג רבקמ ייז טױט ןכָאנ רעדָא ,טָאטש ןופ
 | ."ךומח-תרובק, םידגב

 תוטיחש ןגעװ ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה ןרָאװעג ןבירשרַאּפ ךיוא ןענייז סע

 תועושי עקידמיצולּפ ןוא םילובליב ,םיסכוד ןופ תוריזג ,םדיתולילע ,תופידר ןוא
 | .תומחנו

 -יַארקוא יד ןיא ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ ןשינעעשעג עשירָאטסיה יִד ןשיווצ
 "ולב ייווצ יד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עקירעיורט יד םיסקניּפ עשינ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןופ ךָאנרעד ,(1648/49 -- ט"תו ח"ת) ןיקצינלעמכ ןופ רעַירפ :סעכָאּפע עקיט

 1768 =- ח"כקת) זעטנָאג

 .םיסקניּפ יד ןיא ןַארַאפ ןענייז רעדיליגָאלק ןוא "תוניק, לָאצ עסיורג ַא

 ןענייז סָאװ ,ןטײקמַאזיורג ןוא ןטַאטלױרג ,תונברוח יד ןגעוו ןלייצרעד עכלעוו

 תומישר עגנַאל ;ןרָאװעג ןעגנַאגַאב סעקַאמַאדייה עדליוו יד ןופ ןטייצ ענעי ןיא

 ײלרעלַא ;םשה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,םישודק ןופ ןעמענ טימ

 -ואג ןוא םינבר עקיטלָאמעד יד סָאװ ,"םימחר אלמ לאז עלעיצעפס ןופ תואחסונ

 ,םישודק יד רכזל ןעוועג רבחמ ןבָאה םינ

 עכלעוו ,תוליגמ ענעבירשעג ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ עסיורג ַא

 ןעשעג געט ערעטצניפ ענעי ןיא ייז טימ זיא'ס סָאװ ,םיסינ יד ןגעוו ןלייצרעד

 ןיא טרעוו סנ ןופ גָאט רעד .ןבילבעג ץנַאג ןוא ןרָאװעג לוצינ ןענייז ייז ױזַא יו

 טימ טעמכ ,םירוּפ בוט-םוי רעטייווצ ַא יו טרעייפעג בורייּפילע ךעלטעטש יד

 רעד ךיז טביילק טנוװָא ןיא ןוא ןעמ טסַאפ רעירפ גָאט ַא :ונייהד ,םיטרּפ עלַא
 ףיוא ןוא ערעייז הליגמ עלעיצעּפס יד טנעיל בר רעד ,לוש ןיא ףיונוצ םלוע

 ,גָאט ןצנַאג םעד חמשמ ךיז ןעמ זיא ןגרָאמ

 טָאטש יד ןבָאה תולייה עשיסור יד ןעװ ,(1792) ג"נקת רָאי ןיא הָארטסַא ןיא

 םיצולּפ זיא ,הנכס רעסיורג ַא ןיא ןעוועג זיא'מ ןוא ,ןסָאשַאב יז ןוא טרעגַאלַאב

 רעהָארטסָא עקיטלָאמעד יד ןבָאה .ןרָאװעג לוצינ זיא טָאטש יד ןוא סנ ַא ןעשעג

 ףיוא ןבירשרַאפ סנ ןטימ שינעעשעג עצנַאג יד ,להקה"-ישאר ןוא םיסנרּפ ,םינבר

 םעד לָאז'מ יױזַא יו תונקת ןבירשעגוצ הליגמ רעד ןופ ףוס םוצ ןוא הליגמ ַא

 ללּפתמ תוליפת ערעדנוזַאב ןבעגעגנָא ןבָאה ייז .תורודל ןטלַאה קילייה סנ ןופ גָאט

 -פורַא ןוא ןריפפיוא גָאט םעד ךיז לָאז'מ ױזַא יוװ םיגהנמ ןעוועג עבוק ,ןייז וצ

 יח ימי לכ ,תונקת יד ןייז וצ םייקמ בשות ןדעי ףיוא שודק בוח ַא טגיילעג

 ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןצעזַאב ךיז טעוװ רע ןעוו וליּפַא

 ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא "הָארטסָא-סנ-תליגמ, רעד ןופ טסקעט רעלופ רעד

 ןעז) הארטסָא ןיא א"שרהמ ןופ לוש רעסיורג רעד ןגעוו לטיּפַאק םעניא רעירפ

 ועק'מ עכלעוו ןופ ,הליגמ רעד ןופ תונקת יד זיולב ךיא גנערב ָאד ,(58 טייֵז

 -םיסינ ערעייז ןבָאה תוליהק ערעדנַא יו ךיוא ףירגַאב ַא ןבָאה ןוא ןענרעלּפָא

 ָאד גנערב ךיא .ןעוװעג גהונ ךיז ןבָאה ייז ױזַא יװ ןוא ןטלַאהעג קילייה געט

 :גנוצעזרעביא רעשידִַיי ןיא תונקת יד

 -ולא עבושח יד ןופ ,הדעו םירשי דוסב ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סָאד ןוא

 -ענסַארק ןופ ןוא (הָארטסָא) הליהק רעזדנוא ןופ םיגיהנמ יד ןוא עטסטלע יד ,םיפ
 שאר ןטימ םענייניא הרות-ידמול ןופ ןוא םינבר ןופ ןוא ,ןטק-שטירזעמ ןוא ערוג

 ןופ קדצ הרומו םירשימ דיגמ ,יבצ-רשא (לודגה רואמה) ...ג"המה ברה םינברה
 :זַא הליהק רעזדנוא
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 ןַאמטכער םהרבא

 ךוא רעטסקעז ,געט ייווצ יד זַא ,קוח ןקידנעטש ַא רַאפ ןייז עבוק לָאז ןעמ;,

 ךָאטעגּפָא טשינ ןלָאז ןוא םלוע ןורכזל ןביילברַאפ ןלָאז ,זומת שדוח ןופ ,רעטעביז
 ןופ ןוא רעדניק ערעזדנוא ןופ רעליימ יד ןופ ןוא רעליימ ערעזדנוא ןופ ןרעוו

 ערעזדנוא ןופ ןרעיוא יד ןיא ןלייצרעד וצ ,טָאטש רעזדנוא ןופ רעניווונייא עלַא

 ,םיסינ יד ןגעוו -- רָאי רעדעי ייז ןענָאמרעד וצ ןוא ,רעדניקסדניק ןוא רעדניק

 - ,געט ייווצ עקיזָאד יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ

 סָאװ ,יירשעג רעייז ןופ דייר יד ןקיטסעפַאב וצ ךיז ףיוא ןעמענ לָאז ןעמ,

 סיורג ַא טימ ןוא לוק סיורג ַא טימ ןטעבעג ןוא ןעִירשעג טלָאמעד ןבָאה ייז

 -רַאפ זומת שדוח ןיא גָאט ןטפניפ םעד ןופ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ .,ןייוועג

 0 ,טעבעג ןוא ןייוועג טימ ,גָאט ןטעביז ןופ ירפ רעד ןיא זיב טכַאנ

 ןופ ,ןטיילק עלַא ןסילש זומת שדוח ןופ גָאט ןטסקעז םעד ןיא לָאז ןעמ,

 -ּפָא םישודק תומוקמ עלַא ןיא טעװ ןעמ זיב ייז ןענעפע טשינ ןוא ,ןָא ירפ ץנַאג

 ,םיליהת םירפס ףניפ עלַא ןגָאז

 ןרעדנוזַאב םוש ןייק ןיא ןענװַאד טשינ גָאט ןטסקעז םעד ןיא לָאז ןעמ,

 .םיעובק תויסנכ-יתב יד ןיא טרעיינ ,םיקיתוו יד ןיא טשינ וליפַא ,ןינמ

 רָאט רענייק .הלודג החנמ ךָאנ זיב ןטסַאפ גָאט ןטסקעז םעד ןיא לָאז ןעמ},

 זיא סָאװ רעבָא רעד .ןירעגייז ַא ןוא יורפ ערעגנַאװש ַא ץוח ,ןייז םעוט טשינרָאג

 טשינ רָאי ןצכַא ןייק ךָאנ זיא סָאװ רענייא רעדָא ,האירבה-וקב ןצנַאגניא טשינ

 .הקדצ טימ תינעת ןופ ןזיילסיוא ךיז ןעק -- טלַא

 לטיּפַאק סָאד ןגָאז ןעמ לָאז ,ןענוװַאד ןכָאנ ירפ רעד ןיא ,םוי לש ריש םייב,

 | ."עמשי יִּכ יתבהא, :ז"טק םיליהת

 יוו ןרעוו טמיטשַאב לָאז ,זומת ןופ גָאט רעטעביז ,גָאט רעקידנגרָאמ רעד,

 ןופ תודועס יד יוװ תודועס ןכַאמ לָאז ןעמ .החמשו ןושש ןופ ,דיירפ ןופ גָאט ַא

 דיא'ס ןוא ןונחת ןייק ןגָאז טשינ ,םישובלמ עקידתבש ןיא ןדײלקנָא ךיז ,םירוּפ

 .טײצרָאי תינעת ַא וליפֲא ןטסַאפ וצ רוסא

 ךוא רעדניק ערעזדנוא ףיוא ןוא ךיז ףיוא ןעמונעג רימ ןבָאה ץלַא סָאד,

 רדג ץרוּפ טשינ רָאט רענייק .טָאטש ןיא ָאד זדנוא טימ ןענייז סָאװ ,עלַא ףיוא

 .ָאד ןעניוװ טעװ סָאװ רעד ןה ,סױא-רָאי ןײא-רָאי רדס םעד ןופ ןרעדנע ןוא ןייז

 *.טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןבײלקרעבירַא וליפַא ךיז טעװ רע ןעוו רעדָא

 ,(םיגיהנמ ןוא םיסנרּפ ,םינבר ןופ תומיתח 58 ןַארַאפ ןענייז םעד רעטנוא)

 טימ ,טעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג לייטנטסרעמ ןענייז תוליגמ עקיטרָא עכלעזַא

 רעטסַאּפעגוצ טימ ןוא ןצכעלָאמעג ענעדיישרַאפ טימ טריצַאב ןוא בתכ שירפוס

 -יא בור"יּפ-לע ןענייז ךעלטיּפַאק .ערעדנוזַאב יד .זופ ןלַאיציניא יד .קיטנעמַאנרָא

 לד ןופ ןלַאיציניא יד סָאװ ריש ַא ,לָאמטפָא ,ךיז טניפעג ףוס םוצ .טרינימול

 .רבחמ ןופ ןעמָאנ םעד ןענעכייצַאב תורוש עטשרע
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 "םימחר אלמ לא; רעד טָא ךיז טניפעג קינלעמכ ןֹופ להקה סקניּפ םעניא

 ;ט"תו ח"ת ןרָאי יד ןופ יקצינלעמכ יגורה יד רכזלי

 ,הניכשה יפנכ תחת הנוכנ החונמ איצמה םימורמ ןכוש םימחר אלמ לא;

 -ילָאּפו ,ןישטלוט ,(שטשיבערגָאּפ) שיפרהדאפ ,קינלעמכ ק"ק יגורה לש םהיתומשנל

 הנינמו רּפסמב תואמ שלשכ ק"ק ראשו ווָאניטנטסנוקו (?ןַאמוא) איימוה ,ראב ,הָאנ

 אשירד אמע ישיר הירפוס הימכח .הנילאוו םגו הטיל ,הניירקוא ,איסור תנידמב

 םינואגה םשארבו הנינשו ןויעב הרות לש התמחלמב ןיסירת ילעב הניב ילעבו

 המלש ר"רהמו קחצי ר"רהמו םייח ר"רהמו רזעילא ר"רהמ ןב לכימ לאיחי ר"רהמ

 ןב רזעילא ר"רהמ קחצי בקעי ר"רהמ ןב לאירזע ריירהמו יולה לאומש ר"רהמ ןב

 ר"רהמ רזאל ר"רהמ לארשי ר"רהמ ןתנוי ר"רהמ ןב השמ ר"רהמ לאיתוקי ר"*והמ

 הנהכ םה לבא ,הנכא יתעדי אל םהירחאו ילאפורטסואמ ןושמש ר"רהמ בקעי

 אוברו םיפלא ,הנמי ימֹו רוּפסי ימ תודליו םידלי ,םישנ ,םישנא ראשו הנהכו

 הנשה תאז םימכ םמד ךּפשנש ,הנומאבו תמאב םא יכ ,אמזוג ןושלב אל ,תובבר

 לע ,הנינמב םלוע תאירבל יששה ףלאל הנמיס ַאיה (ט"ת) תחא הל הינשו (ח"ת)

 וחרצ דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש .ךממ רוחא וגוסנ אל ךמש שודיק דוחי

 לע רבש ,הװה לע הוה ,וקנחנ םהימימבו וצפק תומגאו תורואיו תורהנל ,וקעזו

 ךינפל ובשחי ,רבק לא וכלשוה םייחהו הדשה ינּפ לע םיחוטש םיתמה ,רבש

 ילעב וירבחו אביקע יבר תולעמב ויהי דובכ םתחונמ .חבזו םשאכו הלועכ תאטחכ

 םימדה ישנאמ םוקנת םתמקנו .תחנו ךורא בוט ולוכש םוי ץקל םדמע דע ,חבטה

 .תחרו הרזמבכ םירזופמה ץבקת ולאה םישודקה תוכזבו .תחש ראבל םדירוהל

 ,(* ןמא ,ארובצ הלוכ ורמאיו ונעי הרורב הפשו חצ ןושלב ןככו

 -ךעטייוו רעד טָא טקורדעגּפָא זיא ,23 יז ,ו--ה רעמונ ,י"שת תבט ןופ ,"םעיעדי, ןיא (*

 ןיווטיל .א זַא הרעה ַא טימ ,(ט"תו ח"ת ישודק לע) "םירע ב"יל םימחר אלמ לא, רעקיד

 רעד .שזיווסענ ןיא רודיס םענעסירעצ ןטלַא ןַא ןופ ןבירשעגּפָארַא םיא 1912 רָאי ןיא טָאה

 יד ןופ המישר יד ןזיא רַאפרעד רעבָא ,רעטצריקרַאפ ַא ,ןרעזדנוא יבגל ,זיא טסקעט םצע

 ןייז אלממ טסקעט ןייא טעװ .עקידמיטרּפ רעמ ַא ןוא ערעגנעל ַא םינואג יד ןופ ןוא טעטש

 הניכשה יפנכ תחת הנוכנ החונמ אצמה ,םימורמ ןכוש םימחר אלמ לֹא ;ןטייװצ םעד

 (עקפיכרעוו) אקביחרו ,הקפושטהוב ,הלודגהו הנידעה בורימעג יגורה לש םהיתומשנל|

 ,אניטנטסנוק ,(ןַאמוא-איימוה רשפא) הימוהה ,ראב  ,יאנילפו ןישטלוט ,שטשיבהַארּפ

 שדוקה תולהק ראשו (ןישרעבעשטש) אנישרעביש ,קינשַאוק ,אווידאלוו (לָארַאנ) ?רהאנ

 ,אירפסו אימכח ,ָאנילהאוו ָאילָאדָאּפ ,אטיל ,הניארקואו היסור אזוחמב ,אנימבו רפסמב

 םשאהב ,אנינשו ןויעב הרות לש התמחלמס ןיסירת-ילעב ,הניב ילעבו אײשרּפ ,אמע ישיר

 ה"ומב המלש ה"ומ ,םהרבא ה"ומב םייח ה"ומ ,רזעילא ה"ומב לכימ לאיחי ה"ומ םינזאגה

 ה"ומב לאירזע ה"ומ ,לאיתוקי ה"ומב ..ה"ומ ,רזעילא ה"ומב קחצי ה"ומ ,יולה לאומש

 ,..ה"ומב ןועמש ה"ומ ,בקעי ה"ומב רזעילא ה"ומ ,ןתנוי ה"ומב השמ ה"ומ ,קחצי בקעי

 יפלא תודליו םידלי ,םישנ ,םישנא ראשו .הנהכו הנהכ המה לבא ,הנכא יתעדי אל םהירחאו

 ךּפשנש הנומאבו תמאב םא יכ אמזוג ןושלב אל הנמי ימו רוּפסי ימ ,תובבר אוברו םיפלא
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 ןַאמטכער םההובא

 ךוא טרעייפעג םירוּפ ַאזַא רייא ןיא גָאט ןביז טרעוו ןיטנַאטסנַאק-טלַא ןיא

 ןרָאװעג לוצינ טָאטש רעייז זיא הליגמ רעד טיול .טנעיילעג הליגמ עלעיצעּפס ַאזַא

 :ןפוא םעד ףיוא טָא
 וצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה ,שארב ןיקצינלעמכ טימ ,סעקַאמַאדייה יד ןעוו

 דיא םלוע רעד .העיקש רעד ברע ,וצ טכַאנרַאפ ןעוועג ןיוש זיא ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא

 .תולליו תויכב טימ ןעוועג ללּפתמ ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא טלמַאזרַאפ ןעוועג

 ,םר לוקב ןעוועג זירכמ ןוא ןביוהעגפיוא בר רעיורגיזיירג רעד ךיז טָאה

 ןיא ןעלקיוונייא ךיז לָאז רענייא רעדעי ןוא ,ולהאל שיא ןייג לָאז להק ץנַאג זַא

 .ןיירַא לוש ןיא קירוצ דלַאב ךיז ןרעקוצמוא ןעמַאזרַאפ טשינ לָאז ןוא ןסייוו

 ןענייז עלַא יו טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס ןוא ,טגלָאפעג טָאה םלוע רעד

 ןיא רע ,םיכירכת ןיא רעװ ,ןסייוו ןיא טליהעגנייא ,ןיירַא לוש ןיא ןעמוקעג

 .רעכעלייל עסייוו ןיא רעדניק ענעסקַאװרעד ןוא ןעיורפ יד .לטיק

 רעד טָאה -- ןלַאפוצוצ ןביוהעגנָא טָאה טכַאנ יד ןעוו ,העיקש ךָאנ ףכית

 ױזַא ןוא ,טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןלעטשוצסיוא ךיז ןעמעלַא ןלױפַאב בר

 ,זָאלגעװַאב ןייטש ןביילב

 טָאטש ןיא ןײרַא ןענייז עדנַאב ןייז טימ יקצינלעמכ ןעוו ןעשעג זיא'ס ןוא

 ייז זיא ,םיתמ רַאפ ןעמונעגנָא סָאד ייז ןבָאה ,ןטלַאטשעג עסייוו יד ןעזרעד ןוא

 ,ןפָאלטנַא הלהב סיורג ןיא ןענייז ייז ןוא ןלַאפַאב דחּפ רעסיורג ַא

 -קרעמ יד טָא ךיוא ןבירשרַאפ ןעוועג זיא ןיטנַאטסנָאק-טלַא ןופ סקניּפ םעניא

 דניק ךעלטסירק טיוט ַא ןפרָאװעגרעטנוא חסּפ רַאפ טָאה'מ :שינעעשעג עקידריוו

 עכעלטע טימ בר םעד ןעמ טָאה .םד-תלילע ןַא טכַאמעג ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא

 להקה-ישאר יד ןופ רענייא זיא לייוורעד .הסיפת ןיא טצעזעגנייא להקה-ישאר

 םוצ השקב ַא ןבעגטימ תמ םעד טימ לָאזמ ןסייהעג בר רעד טָאה .ןברָאטשעג

 ןיא .ןָאטעג ױזַא ןעמ טָאה .קילגמוא םענופ ןעװעטַאד וצ ייז ,םלוע-לשדונובר

 סיוא טכַארט יז זַא ,עשרה-תוכלמ רעד ףיוא טגָאלקַאב ךיז ןעמ טָאה השקב רעד

 השקב יד טקידנערַאפ ןוא ,תושקו תוער תוריזג רזוג זיא ןוא ןדַיי ףיוא םילובליב

 . ."!ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יכ, קוסּפ ןטימ ןעמ טָאה

 תוכלמ ןעמוקעג זיא .טרסמעג ןדִיי יד טָאה סָאװ רעצעמע ןענופעג ךיז טָאה = |

 תאירבל יששה ףלאל הנמיס איה (ט"ת) תח א הל הינשו הנשב (ח"ת) תאז םימכ םמד
 וחרִצ .דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש .ךממ רוחא וגוסנ אל ךמש דוחי לע ,אנינמל םלוע
 ,רבש לע רבש הוה לע הוה ,וקנחנ םהימימבו .וצפק םימגאו םירואיו תורהנל ,וקעזו
 טשאכו תאטחכ הלועכ ךינפל ובשחי ,רבקב וכלשוה םייחהו הדשה ינּפ לע םיחוטש םיתמה
 .םוי ץק תעל םדמע דע חבטה ילעב וירבחו אביקע 'ר תולעמב היהי דובכ םתחונמ .חבזכו
 ורמאיו ונעי תחרו הרזמב םירזופמ ץבקי הלאה םישודקה תוכזבו ,תחנו ךורא ,בוט ולכש
 ,ןמאו ןמא -- ארוביצ אלוכ
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 בר רעד זיא .ןעמונעגסיורַא השקב ענעבירשעג יד ןוא רבק םעד טנפעעג ןוא

 .תוכלמב הדירמ רַאּפ הילת וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ םיספתנ ערעדנַא עלַא טימ

 -ישאר יד ןוא בר םענופ ןעמענ יד טימ ןעמַאזצ ,גנוריסַאּפ עקיזָאד יד

 - ,םלוע ןורכזל סקניּפ םעניא ןרָאװעג ןבירשעגניײרַא זיא הדעה

 ענעגייא ןַא ןוא טרעייפעג םירופ סנ ַא ,תבט א"י ,טרעו שזובשזעמ ןיא

 .טנעיילעג הליגמ

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ םעד ףיוא טריפעגכרוד טרעוו "שזובשזעמ םירופ, רעד

 ףיונוצ ךיז ןעמ טביילק ,תינעת ןכָאנ טכַאנרַאפ ,םירוּפ רעייז ברע ,תבט יי

 ענייא ךיז ןעילוט סָאװ ,תובצמ ענרענייטש ייווצ ןבעל תורבקה-תיב ןטלַא ןפיוא

 ףיוא ןוא יכדרמ ןעמָאנ רעד טקַאהעגסיוא זיא הבצמ ןייא ףיוא .רערעדנַא רעד וצ

 | .רתסא -- רעטייווצ רעד

 -שזעמ תליגמ, יד טנעיילעג טרעוו ,תובצמ ייווצ יד טָא ןבעל ,ןטרָאד זיא

 ליצמ ןבָאה רתסא ןוא יכדרמ עקיזָאד יד ױזַא יו תוכיראב טלייצרעד סָאװ ,?שעזוב

 ,גנודנעלרַאפ ןופ הדע רעייז ןעוועג

 :הליגמ רעד ןופ תיצמת רעד ךרעב זיא טָא ןוא

 םיא טָאה רתסא בייוו ןייז ןוא רעדיינש רעמערָא ןַא ןעוועג זיא יכדרמ
 וצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה סעקַאמַאדייה יד ןעוו .טעברַא ןייז ןיא ןפלָאהעגסױרַא

 סָאװ ,לוש רעסיורג רעד ןיא טלגיררַאפ ןעוועג ןענייז ןדִיי עלַא ןוא שזובשזעמ

 -סױרַא הקיתשב רתסא ןוא יכדרמ ךיז ןבָאה ,גנוטסעפ ַא יװ טיובעג ןעוועג זיא

 .סנבעל ערעייז טלעטשעגנייא ןבָאה ,תחא הצעב ,עדייב ןוא לוש רעד ןופ טעבנגעג

 -ןַצּפָא ,לַאפנייא ןקיטרַאנגײא ןַא ךרוד ,המכח רעייז טימ ןעגנולעג ייז זיא'ס ןוא

 | ,טָאטש רעייז ןעיעטַאר
 : סָאװ טָא ןָאטעג ןבָאה יז

 "עג ךיז ןוא ,ןקיױּפ עסיורג ייווצ ךיז ףיוא ןָאטעגנָא ןבָאה רתסא ןוא יכדדמ

 יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו .טָאטש ןופ גנַאגנײרַא םייב רעיוט ןרעטניה טלעטש

 םוצ טנעָאנ רָאג טָא-טָא ןיוש ןענייז ןוא ךיז ןרעטנעענרעד תולייח עשידעדרעמ

 וצ ,ןקיױּפ יד ןיא ןצעז וצ קרַאטש ןבױהעגנָא לָאמַאטימ עדייב ייז ןבָאה ,רעיוט

 -עג ייז ןבָאה השעמ-תעשב ןוא ,חכ ןצנַאג רעייז טימ רעהפיוא ןָא ןעווענַאבַארַאב

 טנעמיגער רעצנַאג ַא יו ,תולוקיילוק ףיוא ןגירשעג ,טרעדליּפעג ,טמערַאיל

 -ַאדיײה יד :ןטלָאגעגּפָא יז זיא לַאפנייא רעייז .ןענַאטשעג טרָאד טלָאװ ןטַאדלַאס

 עטנּפָאװַאב עסיורג ַא זַא ,טנכערעג ןבָאה ,רעדליּפעג םעד קידנרעהרעד ,סעקַאמ

 ןגָארטעגּפָא לענש ךיז ייז ןבָאה -- ןגעקטנַא ייז ךיז ןלעטש וצ טיירג זיא חנחמ

 ,הטילּפ טכַאמעג ןיא

 -עג לוצינ זיא טָאטש רעייז ןעוו ,סנ ןופ גָאט רעד ןויס ו"כ זיא קילָא ןיא

 | .ןיקצינלעמכ ןופ ןרָאװ

 ,הארטסא טימ תונכש ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,קילָא עלעטעטש עניילק סָאד
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 ןַאמטכער םהובנבא

 ףַארג רעד סָאװ ,גנוטסעפ עקיזיר ַא ךיז םורַא טַאהעג טָאה ,לארשיב םאו ריע ןַא

 ןעוועג ןענייז גנוטסעפ רעד ןופ טנעוװ יד ןיא ,טיובעגסיוא טַאהעג טָאה ליוויזדַאר

 .ןעוועג טרעװַאשזרַאפ ןוא טלַא ןענייז סָאװ ,ןטַאמרַאה טרעױמעגניײירַא

 יד ןסָאשַאב ןוא טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה תולייח ענייז טימ יקצינלעמכ

 -םיוא טַאהעג ןבָאה ןדִיי יד ,ןלַאפנייא םייב ןטלַאהעג טָאה גנוטסעפ יד ,טָאטש

 זיא סנ ַא ןוא -- ,טגָאזעג יודיוו ןיוש וליפַא ןבָאה ןוא ןעגנונעפָאה עלַא ןבעגעג

 ןביױוהעגנָא םיצולּפ ןבָאה ןטַאמרַאה עטרעװַאשזרַאפ עטלַא יד :ןעשעג טלָאמעד

 םיחצור יד זיא דחּפ רעסיורג ַא ,ןקָארשרעד ךיז סעקַאמַאדייה יד ןבָאה .ןסיש וצ

 קידנזָאלרעביא ,ןפָאלעצ ךיז ,גנונעדרָאמוא רעסיורג ןיא ,ןענייז ייז ןוא ןלַאפַאב

 .םיגורה לָאצ עסיורג ַא ןוא רעוועג רעייז ןופ ךס ַא ךיז ךָאנ

 ַא ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענייז ןדִיי רעקילָא יד סָאװ ,סנ ןסיורג םעד רכזל

 ללוכה בר רעד ,ל"גס יולה דוד יבר ,קידצ ןוא ןואג רעד טָאה ,טיוט ןרעכיז טעמכ

 רעירפ ךיז טָאה סָאװ -- ,(ז"ט) "בהז-ירוט; רוביח ןייז טימ טמירַאב ,הארטסא ןופ

 -- קילָא ןייק ןפָאלטנַא זיא ןוא תוטיחש רעהָארטסא יד ןופ טעװעטַארעג טַאהעג

 "קילא תוחילס, ןפורעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןעמַארג ןיא ריש ןסיורג ַא ןעוועג"רבחמ

 החנמ טנװַאדעג .גָאט ןבלַאה ַא ןטסַאפ ןדַיי רעקילָא יד ןגעלפ ןויס ו"כ

 -כָאנ ןוא ,ןעוועג רבחמ טָאה ז"ט רעד סָאװ ,"תוחילס,, יד טגָאזעג ,רוביצב הלודג

 | .ןעוועג חמשמ קרַאטש ךיז םעד

 סָאװ ,"קילָא תוחילס; יד ןופ ןזרעפ ריפ עטצעל יד זיולב ָאד גנערב ךיא

 :רבחמ םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןענעכיײצַאב זרעפ ןדעי ןופ תויתוא עטשרע יד

 :יולה דוד

 ,חצ לצב התאו םירז ךופרח .חצו םודא ידוד

 .חצנ ינחכשת 'ה הנא דע ,חצנל עישוהל לוכי אל רובגכ

 .נלק יעורזמו ישארמ :תרמוא המ הניכש ,ינרק רפעב ללוע תאז סג ףאו

 .יננדא ינממ ךינפ ריתסת הנא דע ,יניע רואז ייז הנפ ,ידהה5ּּ

 ,ישקב ונילע םימחרה תדמ ,ישרדת אלה ךידסח םד

 .נדא ישפנב תוצע' תישא הנא דע ,"שודק יהלא 'ה ינפ תאנ

 ,ילפא וריאיו יױדנ וצבקיו ךידבע לכ ודריו ,ילולכ תבהא רוכזת אלה

 .ינודא ילע' יביא םורי הנא דע

 סָאװ ,םישודק ןופ המישר ַא ךיז טניפעג סקניּפ רעווָאדימענ םעניא ךיוא
 .תוטיחש-יקצינלעמכ עמַאזיורג יד תעב ןעמוקעגמוא ןענייז

 םויה-דע ןוא .ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא רעייז זיא ווָארימענ ןברוח םעד ןגעוו

 .שמג-תריסמ סיורג ןוא םשה-שודיק ןגעוו תוישעמ רעטרעדנוה טלייצרעד ןרעוו

 -עגסױרַא טלָאמעד ןבָאה ,ךעלדיימ עגנוי טּפיוהרעביא ,ןדיי רעװָארימענ סָאװ

 טשינ יבַא ,ןרעסַאװ עשימרוטש ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ךעלדיימ ױזַא יװ ;ןזיוו

200 



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןרָאװעג ןבירשַאב לָאמנייא טשינ זיא'ס ;םיאמט יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא

 ,טבילרַאפ ריא ןיא ךיז טָאה קַאזָאק ַא סָאװ ,לדיימ ענייש רעווארימענ א ױזַא יוז

 סָאש ַא ןגעק יז טיהרדַאפ סָאװ ,ךורּפש ַאזַא טציזַאב יז זַא ,טדערעגנייא םיא טָאה

 ַא ,זיא יז ןוא -- ןסָאשעגסיא ,טביולגעג ריא טָאה קַאזָאק רעד .סקיב ַא ןופ

 ןטקַאפ ןוא ןשינעעשעג עכעלנע רעקילדנעצ ןוא .עטיוט ַא ןלַאפעג ,עכעלקילג

 יו ,להקה טקניפ רעווַארימענ םעניא ןבילברַאפ ןענייז ןעמעלַא םעד ןופ ןרוּפש

 ,"תוליגמ; עלעיצעּפס ןוא "תוניק, יד ןיא ךיוא

 ַא טנַאװ:ברעמ רעד ףיוא ןעגנעה ןענופעג רימ ןבָאה לוש רעפיורג רעד ןיא
 ןוא טעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג ,ח"ת תנש ןופ ווָארימענ-ישודק יד ףיוא ?*הניק;

 רבחמ רעד .םַאר רענרעצליה רעטצינשעג ןייש רעסיורג ַא ןיא טמַארעגנייא

 זיא סָאװ ,(1654--1579) "בוט-םוי תופסותג רעד ןעוועג זיא "הניק; רעד ןופ

 1 ,וָארימענ ןיא בר ןעװעג רָאי עכעלטע

 לילגהו ווָארימענ יגורה, יד ףיוא "םימחר אלמ לא; ןַא ןעגנאהעג ךיוא זיא'ס

 ,הכרבל ונורכז ל"גס ?יטפש ונבר ןואג םענופ "ח"ת תנשב

 "אלמ לא; ןַא ןוא הליפת ערעדנוזַאב ַא ךיז טניפעג להקה סקניפ םעניא

 .לכימ לאיחי ונבר שודקה ןואגה תמשנ רכזל

 עטסקירעיורט יד ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו לכימ לאיחי 'ר שודק םעד ןגעוו

 ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,זדלַאה ןפיוא ןגעלעג שממ םיא זיא ףלח רעד ןעוו ,געס

 טשינ ךיז ,םשה-שודיק וצ ןוא הליפת וצ ןדִַיי רעװַארימענ יד ןייז ררועמ ןייא

 יד לייו .הנומא רעשידִַיי רעד ייב ןטלַאה ךיז רקיע רעד ןוא ,ןייז וצ שאיימ

 זיא .טעװענַאשעג -- ךיז ןדמש וצ טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,ןדַיי ןדעי ןבָאה ןקַאזָאק

 רעייז ןיא ןעוועג קזחמ ייז ןוא ןדַיי יד ןשיװצ ןעגנַאגעגמורַא לכימ לאיחי יבר

 ,.דמש וצ טזָאלרעד טשינ ןוא הנומא

 ןייז טימ ,לכימ לאיחי 'ר טָאה ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה הטיחש עסיורג יד ןעוו

 ,רעמָאט זַא ,הבשחמ רעד טימ ,םייחה:תיב ןפיוא ןטלַאהַאב ךיז ,רעטומ רעטלַא

 ַא ףיוא ןביילב שטָאכ ייז ןלָאז -- ןעמוקוצמוא ןרָאװעג רזגנ ייז ףיוא זיא ,הלילח

 -עג םירבק יד ןשיװצ ןטרָאד עקַאט ייז ןבָאה םיחצור יד .תורבקה:תיב ןשידִיי

 ןפיוא תובצמ יד רעטניה טקעטשרַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז סָאװ ,ןדִיי ערעדנַא .ןענופ

 'ר ןעוו זַא ,טלייצרעד ךָאנרעד ןבָאה ,ןבעל ןבילבעג ןוא םלוע-תיב ןקיבלעז

 םיא ןליוו ייז זַא ,סרעסעמ עפרַאש יד טימ םיחצור יד ןעזרעד טָאה לכימ לאיחי

 -מוא ןדייב ייז לָאז'מ זַא ,ןטעבעג ייז ייב ךיז רע טָאה ,ןעליוק --- רעטומ זייז ןוא

 טלמרומעג השעמ-תעב ןוא ,הטיחש ךרוד טשינ יבַא ,ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןעגנערב

 ןעועג ןענייז םיחצור יד ."דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא, :קוסּפ םעד

 קרַאטש טָאהעג ךיוא ךיז טָאה רע :טקיליװַאב ענייז השקב יד ןוא *קיטומטוג;

 ןעניוש לָאזמ ןטעבעג טָאה רעדיװ רעטומ יד ,רעטומ יד ןעניוש לָאז'מ ןטעבעג

 עמַאמ יד ,םענייניא עדייב ןדנובעגפיונוצ רעדרעמ עקיטולב יד ןבָאה -- ןוז ריא
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 ןַאמטכער םהרבא

 טכיוהעגסיוא ןבָאה ייז זיב ןגָאלשעג גנַאל ױזַא ייז ןקעטש ַא טימ ןוא ,ןוז ןטימ

 1 ,תומשנ עקילייה ערעייז

 ןעוועג ןענייז סעקַאמַאדייה יד ןעוו .ןבעל ןבילבעג זיא יורפ סלכימ לאיחי 'ר

 ןפיוא לארשיירבק וצ טכַארבעג רעטומ ןייז טימ םיא יז טָאה ,ווָארימענ ןופ קעװַא
 לכימ לאיחי יבר שודקו קידצ ןקיזָאד םעד ןופ רבק ןפיוא .ןימלע-תיב ןטלַא

 ."ןויצ; רעטרעיומעג ַא טייטש הכרבל ונורכז

 ןא ,טנַאװברעמ רעד ףיוא ,לוש רעסיורג רעד ןיא טגנעה האנלופ ןיא

 יװ ,זיא סָאװ ,רעילָאּפָאדטסָא ןושמש יבר שודק םענופ רכזל ,"םימחר אלמ לא,
 ,ט"ת ןוא ח"ת ןרָאי יד ןיא בר ייז ייב ןעוועג ,ןרעכיזרַאפ ןדִיי רעָאנלוּפ ידי

 -ּפָא ךיז ,רתסנ ןיא ןוא הלגנ ןיא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןושמש ברה = |

 רע טָאה .הלבק-ירפס ןיא טפיטרַאפ ךיז ןוא רהוז ןופ דומיל ןטימ ךס ַא ןבעגעג

 ילעמכ ןברוח רעד זַא ,תוירטמג ןוא םיפוריצ ענעדיישרַאפ ךרוד טכַארבעגסױרַא

 ןפורעג ןדִיי ןבָאה ױזַא) ל"ימח ןעמָאנ רעד ןיוש .הלואגד אתלחתא ןַא זיא יקצינ

 ,םכל ויהי חישז) ילבח :זיא לימח ןופ ןקירטונ רעד :זמרמ ףיורעד זיא (ןיקצינלעמכ
 ערעדנַא ךס ַא ךיוא ןזיװעגנָא טָאה רע .(408) ח"ת הירטמיגב זיא חיזעמ ילבח

 ,הלואגד אתלחתא ןַא זיא'ס זַא ןזייװַאב סָאװ ,תוירטמיג ןוא תובית:ישאר

 ןפיוא םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענייז הדע רעצנַאג ןייז טימ ןושמש יבר

 ןיוש ןוא האנלופ וצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה םיחצור יד ןעוו :ןפוא ןקידנגלָאפ

 רעביא טזָאלעגסױרַא ןושמש 'ר ךיז טָאה .,ןרעוט עריא ןכערבעצ וצ ןביוהעגנָא

 ןיא ןָאטעגנָא לוש רעסיורג רעד ןיא ןעמוק וצ ןעמעלַא ןפורעג ןוא טָאטש רעד

 טליפעגנָא ןעוועג ןיוש זיא לוש יד ןעװ .םיתילט ןיא טליהעגנייא ןוא םיכירכת

 ,םימשה בל דע ןגָארטעג ךיז ןבָאה תוללי ןוא ,רעדניק ןֹוא רעבייוו ,רענעמ טימ

 תוררועתה סיורג טימ טדערעג רעירפ ,דומע םוצ טלעטשעג ןושמש 'ר ךיז טָאה

 עלַא ןוא ,לוק ןפיוא ךיוה יודיוו ןגָאז ןביוהעגנָא ךָאנרעד ןוא םשה-שודיק ןגעוו

 -ַאמַאדייה יד ךיז ןבָאה ןגָאז יודיוו ןטימניא .טרָאװ ייב טרָאװ טגָאזעגכָאנ ןבָאה

 ןענייז הדע רעקיליײה רעצנַאג ןייז טימ ןושמש 'ר ןוא ,לוש ןיא ןסירעגניײרַא סעק

 ,הרהטבו השודקב ןעמוקעגמוא
 יו ןעוועג עבוק ןדִיי רעהָאנלוּפ יד ןבָאה ,וילסכ ז"ט ,קילגמוא ןופ גָאט םעד

 יד ריכזמ זיא'מ ,םישרדמ-יתב יד ןיא ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז .רוביצ תינעת ַא

 טכַאמ'מ ןוא ןעמוקעגמוא שיגַארט ױזַא ןענייז סָאװ ,הדע רעצנַאג רעד ןופ תומשנ
 טנָאמרעד סרעדנוזַאב טרעוושס ןכלעוו ןיא ,"םימחר אלמ לא; ןלעיצעּפס םעד

 .עילָאּפָארטסָאמ ןושמש יבר שודק רעד

 ךיוא ןעזעג רימ ןבָאה "םימחר אלמ לא, ןוא *תוחילס, ,"תוניקפ עכעלנע

 "ַארב ןוא (וועשרָאק) וװעשטיטסָארָאק ,ןַאמוא ,ועקשיטלַאי ,ןישטלוט ,רַאב :ןיא

 ,ווָאליה

232 



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

4 8 
* 

 טרעדנוה טימ ןכָארבעגסיױא טָאה סָאװ ,םערוטש-עטנָאג רעקיטולב רעד ךיוא

 ןוא גנוטסיוורַאפ ךיז טימ טכַארבעג טָאה ,ןיקצינלעמכ ךָאנ רָאי קיצנַאװצ ןוא

 עניַארקוא רעביא תוליהק עשידִיי עטעוועדנופעגנייא רעטרעדנוה וצ גנוטכינרַאפ

 -דנעצ יד ןיא ןרוּפש עקיטולב ,רעקיצניוװ טשינ ,ךיז ךָאנ ןזָאלעג ךיוא טָאה ןוא

 טימ ,עטנאג-ישודק ןופ תומישר עגנַאל ךיז ןעניפעג'ס .םיסקניּפ עקיטרָא רעקיל

 ,"תוליגמ, ןוא "תוניק, ךיוא יוװ ,קנעדנָא רעייז ןיא "םימחר אלמ לא; ערעדנוזַאב

 םישק םִייניע ןגעוו :שפנ:תריסמ ןוא השודק רעשידִיי ןגעוו ןלייצרעד סָאװ

 .ןעגנַאגעגכרוד ןענייז סעדייז-רעטלע ןוא סעדייז ערעזדנוא סָאװ םיירזכאו

 ,ט"תו ח"ת תוריזג יד ךָאנ דלַאב זַא ,עדנעגעל יד זיא טײרּפשרַאפ רעייז

 עשידִיי ענעבילברַאפ יד רעביא ןרָאפמוױַא טגעלפ ,תוטיחש-יקצינלעמכ יד ךָאנ

 ענעגרָאברַאפ יד ןופ רענייא ,רתסנ ַא ,קידצ רעסיורג ַא עניַארקוא ןיא םיבושי

 -ץרא סָאד ןזָאלרַאפ ןלָאז ןדַיי יד זַא ,םרח תוריזגב ןעוועג רזוג ןוא ,םיקידצ ו"ל

 -רעד טָאה רתסנ רעד .תומוקמ ערעדנַא ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא עניַארקוא --- םימדה

 ןרעוו ןלעװ ייז .הדונמ ןייז ןלעװ ,ןביילב ןלעװ סָאװ עקינעי יד זַא ,טנרָאװעג ייב
 םגשב/ :קוסּפ רעד ןרעוו םייוקמ ןוא ןייז לח טעוװ ייז ףיוא ןוא םשפנב םיבייחתמ

 געט ענייז ןוא שיילפ טרָאפ זיא רע -- הנש םירשעו האמ וימי ויהו רשב אוה

 זיא ,טסּוװַאב יװ ןוא ,(23 -- 'ו תישאוב) *רָאי קיצנַאװצ טימ טרעדנוה ןייז ןלעוו

 ןכָאנ רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה טימ טקנוּפ ןעמוקעג עטנאג ןברוח רעד עקַאט
 .יקצינלעמכ ןברוח

 ךיז טָאה ,עכָאּפע-עטנָאג רעד ןגעוו הּפ-"לעב ןוא בתכב ,לַאירעטַאמ ןקיטכיוו
 .עלימס ,עטלַאב ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא :ןיא ןעניפעג וצ ןבעגעגנייא עיצידעּפסקע רעד

 ייוצ לוש רענַאמוא רעסיורג רעד ןיא ךיז ןעניפעג ,בגא .ןַאמוא ןוא רימָאטישו

 ןשידִיי םענעסָאגרַאפ ןופ ןרָאװעג טקייוועגכרוד ןענייז סָאװ ,םירפס עטקורדעג

 יכדרמ 'ר ןופ "ןשוש ריע שובל; :זיא רפס ןייא .תוטיחש-עטנָאג יד תעב טולב

 ןופ "תירבה תוחול ינש, :זיא רפס רעטייווצ רעד ןוא ,םישובלה-לעב רעד ,הפי

 -לג ןרעװ םירפס עטקיטולברַאפ ייווצ יד ,ה"לש רעד ,ץיוורוה יולה היעשי 'ר

 ,סהרות-ירפס יד ןשיווצ ,שדוק-ןורא םעניא השודק טיורג טימ ןטלַאה

 הלּפמ סעטנַאג ןוא רעטכַאט ריא טימ הנמלא יד

 םיסינ יד ןגעװו טלייצרעד ןרעװ סָאװ ,תוישעמ רעטרעדנוה יד ןשיוװצ

 לָאצ עסיורג ַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז ,עטנָאג-ימיב ןעשעג ןענייז'ס סָאװ ,תואלפנו

 תולייח שנייז סָאװ הלּפמ יד ,סעיסרעוו ענעדיײשרַאּפ ןיא ,ןרעדליש סָאװ תוישעמ

 .טַאהעג טָאה ןײלַא רע סָאװ ,ףוס ןטסיוו םעד ןוא ןטילעג ןבָאה
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 ןַאמטכער םהרבא

 ןקז ַא ןופ טרעהעג ךיא בָאה ,ןלייצרעד ָאד ייג ךיא סָאװ ,השעמ עקיזָאד יד

 .בר םענעזעוועג רעװָאליהַארב ןופ לקינייא ןַא ,ל"גס לאיתוקי 'ר ,ווָאליהַארב ןיא

 "םישודק םימ; רפס ןופ רבחמ ,ל"צז ל"גס השמ-םהרבא 'ר קידצ ןוא ןואג רעד

 .נ"קת רָאי ןיא וװָארישזעמ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא רפס רעד .םישדק רדס ףיוא

 -עג טָאה לאיתוקי י'ר ּוװ ,זיוה ןופ קינַאג ןפיוא (* טריפַארגָאטָאפ ךיז ןבָאה רימ

 ."םישודק-םימ; רעד ,עדייז ןייז טניווועג טַאהעג ךָאנ טָאה'ס ןכלעוו ןיא ןוא ,טניווװ

 ןבירשרַאפ ןעזעג השעמ יד טָאה רעטָאפ ןייז זַא ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה לאיתוקי 'ר

 קילדנעצ רָאֹּפ ַא טימ ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא רעכלעוו ,סקניּפ ןקיטרָא םעד ןיא

 ,הפרש ַא ןיא קירוצ רָאי
 :טליײצרעד לאיתוקי 'ר ןקז רעד טָאה ױזַא ןוא

 סָאד רע טָאה ,ווָאליהַארב ןייק זדנוא וצ ןיײרַא זיא ,ומש חמי ,עטנָאג תעב;

 ןופ טסּוװעג ןיוש טָאה'מ םערָאװ ?קנעש ַא ָאד ךיז טניפעג ווװ :טגערפעג עטשרע

 ,תוטיחש ןוא תוחיצר ענייז ןָא טבייה רע רעדייא ,טָאטש רעדעי ןיא זַא ,הגהנה ןייז

 קנופ ןייק ןביילב טשינ ייז ייב לָאז'ס ידכ ,סעקַאמַאדייה נייז ןָא רעַירפ רע טרוכיש

 טלָאמעד טשרע ,קידנפוליגב טוג ןיוש ןענייז ייז זַא ,טעז רע ןעוו ןוא ,םימחר ןופ

 ,ןדרָאמ ןוא ןביור ,ןרעדנילּפ ןופ ליּפש עקיטולב ןייז ןָא רע טבייה

 עגנוי ַא ןטלַאהעג טייצ רענעי וצ טָאה טָאטש ןיא זדנוא ייב קנעש םעד; |

 יד ,לדיימ ןייש ַא רעייז ,הדיחי:תב ריא טָאה ריא ןפלָאהעגסױרַא ןוא ,הנמלַא

 ןח טימ לופ ןוא םינּפ קיטכיל ַא ,ראות'תפי ַא ןעוועג זיא ןיילַא הנמלא

 רע זיא ,הנמלא ענייש יד ןעזרעד טָאה עטנָאג ןעוו זַא ,ןעשעג זיא'ס ןוא;

 "וביד עסיז ןדער ןביוהעגנָא ריא וצ רע טָאה ,טייקנייש ריא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ

 טלעפעג יז זַא ,טגָאזעג ריא וצ רע טָאה ןפנָארב ךעלזעלג עכעלטע ךָאנ ןוא ,םיר

 רע :ןפוא ןכעלצעזעג ַא ףיוא בייוו ןייז רַאפ ןעמענ יז ליוו רע זַא ןוא רעייז םיא

 ןשירעטילימ טימ ןוא םענרַאפ סיורג טימ הנותח ַא ןעװַארּפ וצ טגָאזעגוצ ריא טָאה

 ,זיא רע יוװ רעריפ ןשיקַאזָאק ןשידלעה ַאזַא רַאפ טסַאּפ'ס יװ ,דַארַאּפ

 טימ טיירפעג קרַאטש רעייז ךיז ,ןגעוו-םינּפל ,הנמלא יד טָאה הרירב ןיאב;

 יאנת ןייא רָאנ ,ןייז וצ םיכסמ ךעלקילג זיא יז זַא ,טגָאזעג ,גנורעלקרעד-עביל ןייז

 ןוא וָאליהַארב טָאטש יד ןעניוש ןומ רע זַא ,ןעמונעגסיוא םיא טימ יז טָאה

 דימו-ףכית עטנָאג טָאה .ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק םענייק לָאז'ס זַא ,ןבעג גנוטכַא

 ,ןָאט וצ סטכעלש ןצעמע ךיז ןגעוורעד וצ טשינ ,לעפַאב ןגנערטש ַא ןבעגעגסיױרַא

 גנונעדרָא יד ןטיהוצּפָא סעקַאמַאדייה ןָארדַאקס ַא טלעטשעגקעװַא וליפַא טָאה ןוא

 ,.טָאטש ןיא
 -נָא זיא -- ןעוועג ךישממ לאיתוקי 'ר ןקז רעד טָאה --- הלילה יצחב יהיו,

 ענייז טימ עטנָאג טָאה .ףירגנָא ןַא ןכַאמ ןקַאילָאּפ יד זַא ,טעפַאטש ַא ןעמוקעג

 ,239 טייז ףיוא עיּפַארגָאטָאפ יד ןעז (*
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 עשיליוּפ יד ןגעק טכַאלש ןיא סיױרַא ןוא טָאטש יד טזָאלרַאפ לייאעג ןיא תולייח
 יד .העש-ייה ַא זיא טוג ,טמעטָאעגּפָא יירפ לייוורעד טָאה וװָאליהַארב .תולייח

 ץנַאג טָאה יז טערָאװ .ןגָאלק ןוא ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רעבָא הנמלא

 ןשלווייט ןייז רע טעװ ,ןרעקקירוצ ךיז טעוו רעדרעמ רעד ןעוו זַא ,טסּוװעג טוג

 ,הנכס ַא ןַארַאפ וליִפַא זיא'ס ןוא ןקיניירמוארַאפ יז טעװ רע ,ןריפכרוד ןַאלּפ

 רעקידנעמוק רעד רַאפ ארומ יד .הדיחי-תב ריא ךיוא ןקיניירמוארַאפ לָאז רע זַא

 ,עדייב ייז ןבָאה גנולפייווצרַאפ סיורג ןופ ןוא .ןעור טזָאלעג טשינ יז טָאה רַאטעג

 טשינ יבַא ןבעל סָאד ךיז ןעמענ וצ טכַאמעגּפָא ,רעטכָאט ריא טימ הנמלא יד

 רעלעק ןיא ּפָארַא עדייב יז ןענייז !טנעה עשירעדרעמ ,אמט ענייז ןיא ןלַאפוצנײרַא

 םעד ןטינשעגרעביא טנעה ענעגייא עריא טימ טָאה רעטומ יד .קנעש רעייז ןופ

 ."התימ ַא ןָאטעגנָא ןײלַא ךיז ךָאנרעד ןוא הדיחי-תב ריא ןופ זדלַאה

 -רַאפ ךיז ןוא ןבילבעג ליטש לָאמַאטימ זיא לאיתוקי 'ר רעקשטיטלַא רעד

 םעדָאפ םענעסירעגרעביא םעד ןּפינקוצנָא ןורכז ןיא טכוזעג טלָאװ רע יװ ,טכַארט

 :טגָאזעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא רעבָא דלַאב .ןשינעעשעג ענעי ןופ

 ןיא !תועשר ןייז טול עשר םעד טלָאצַאב סָאװ ,טָאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ,

 -עג ,הנחמ עצנַאג ןייז ןוא רע ,ומש-חמי ,עטנָאג עשר רעד זיא טכַאלש רענעי

 ןכ ,ףוס ןטנידרַאפ רעייז ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןוא ,ןקַאילָאּפ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 ךרוד טוט םוצ טקינײּפרַאפ ןעמ טָאה ,לודגה ררוצ םעד ,ןיילַא םיא .ודבאי

 טימ טָאה'מ ;טיוה יד ןדנושעג טייהרעקידעבעל םיא ןופ טָאה'מ :תונושמ תותימ

 ןָאטעגנָא ּפָאק ןייז ףיוא ןעמ טָאה ףוס םוצ ;שיילפ ןייז ןסירעג ןעמַאק ענרעזייא

 זַא -- ,טלציוועג םיא רעביא השעמ-תעשב ךיז ןוא ןיורק ענרעזייא ,עטילגעצ ַא

 ."(רעסייק) לורק ןשילױוּפ ןרַאפ טציא םיא ןעמ טניורק סָאד

 ַא ןופ טייקלעגש רעד טימ ,ךיז טָאה הלּפמ סעטנָאג ןגעוו הבוט הרושב יד;
 ןוא טקנַאדעג טָאה'מ .עניַארקוא ןיא םיבושי עשידִיי עלַא רעביא ןגָארטעצ ,ץילב

 הרושב יד טָאה ,וָאליהַארב ןייק ,זדנוא וצ ךיוא .סנ ןסיורג ןרַאפ טָאג טביולעג

 החמש יד זיא זדנוא ייב ךיוא ןוא ,גָאט םענעגייא םעד ןיא טעמכ טּכיײרגרעד

 רוביצב טגָאזעג ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה'מ ,ןעוועג סיורג

 | | .ללה ץנַאג

 רעד טָאה ,םלוע ןשיווצ ָאטשינ זיא הנמלא יד זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה'מ ןעוו,

 ןוא ריא טימ סָאװ טסּוװרעד ךיז טלָאמעד טשרע ןעמ טָאה ,ןפור יז טקישעג בר

 .ןעשעג זיא רעטכָאט ריא טימ

 -ַאב ןבָאה עלַא .טָאטש עצנַאג יד ןעמונעגמורַא טָאה רעיורט רעסיורג ַא;

 תליחת ךיז טָאה סָאװ ,הנמלא רעד ןופ ףוס ןקירעיורט םעד טגָאלקַאב ןוא טנייוו
 ןרעכיז ַא ןופ ןדִיי רעװָאליהַארב עריא ןעװעטַאר וצ ידכ .,ןעוועג שפנ-רסומ
 ריא ךיוא ןעוועג בירקמ ןוא ןברק ַא רַאפ טכַארבעג ךיז ןײלַא ףוסל ןוא טוט
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 ןַאמטכער םהרובא

 ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײירַא טשינ ידכב ,םשהישודיק ףיוא רעטכָאט עקיצנייא

 | .האמוט

 ןטלַא םוצ ןעוועג הוולמ ,רעטכָאט ריא טימ ,יִז ןעמ טָאה דובכ סיורג טימ,

 עצנַאג יד ןוא .רבק ןייא ןיא ןעוועג רבקמ ןדייב ייז ןטרָאד ןוא תורבקח-תיב

 םעניא ןרָאװעג ןבירשעגניײרַא זיא -- טקידנערַאפ לאיתוקי 'ר טָאה -- שינעעשעג
 . "םלוע ןורכזל להקה סקניּפ
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 טיי יי

2246 

 ,לקינייא ןייז -- קינַאגרעדָאפ ןפיוא .ןיָאליהַארב ןיא "םישודק-םימ, םענופ זיוה סָאד
 .טביירשרַאפ ןַאמטכער .א ןוא טלייצרעד ןקז רעד
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 ׁש/

 תוליפח ווא םינוגינ ןגעוו חוישעה





 םינונינ ןופ טײטַאנ ןוא םַאטשּפַא

 ךופ ןטלַאהעג קרַאטש ןבָאה ,עשידיסח יד טפיוהרעביא ,ןדִיי רעניַארקוא יד

 דַא .הרמזו הניגנ טימ טכַאמעג סיז ייז ןבָאה ןבעל רעטיב רעווש רעייז .הניגנ

 רע סָאװ ,הנתמ עטסנעש יד זיא .ןיבר םוצ בוט-םוי ףיוא ןרָאפעג זיא דיסח ַא

 רעיײנ ַא ןעוועג -- םידיסח:םירבח ענייז וצ ןיבר םענופ ןעגנערב טנעקעג טָאה

 ךעגנוזעג ןוא טּפַאכעגפיױא דלַאב ןוגינ םעד ןבָאה לביטש ןופ םידיסח יד .ןוגינ

 ךעגניז םייב ןענייז ךייר ןוא םערָא .תובהלתה ןוא תוקבד טימ ,החמש סיורג טימ
 ,ךיילג ןעוועג

 -תדובע ןַא רָאנ ,ינחור-גונעת ַא זיולב טשינ ןעוועג הניגנ זיא םידיסח ייב

 זיא ןוא םינוילעה תומלוע יד וצ זיב השודק ריא ןיא טכיירגרעד סָאװ ,שדוקה
 ,תרשה-יכאלמ יד ףיוא וליפַא עיּפשמ

 -- "!תרשה-יכאלמ יד ןופ ךיוא ןוא המשנ רעד ןופ ןושל סָאד זיא הניגנ;

 עּפשומ טרעװ ןביוא ןופ ךאלמ רעד .ידַאיל ןופ ןמלז רואינש יבר טגָאזעג טָאה

 לארשי ידי לע אל םא תוררועתה םינוילעל םהל ןיא; .ןטנוא ןופ ןשטנעמ םענופ

 תהריש רמזול ליחתמ לארשי רשאכ יכ אצמנ .הבשחמה רקיעו םלוכ שױוש אוהש

 טשינ ןבָאה (םיכאלמ) עטשרעבייא יד) "הריש רמאל ןכ םג חוכ םיכאלמל םהל שי

 רעד ןוא ןעמעלַא ןופ שרוש רעד ןענייז סָאװ ,ןדַיי ךרוד ןדייס ,תוררועתה ןייק
 .םיכאלמ יד ךיוא ןעמוקַאב ,ןעגניז ןדִיי ןעוו זַא ,סיוא טמוק .הבשחמ ןופ רקיצ
 .(ןעגניז וצ חוכ

 ךענרעל .רוביצב ןעגניז סָאד ןעמונרַאפ טָאה רוביצב ןענרעל ןופ טרָא סָאד

 טימ; רעבָא ,הוצמ עסיורג ַא זיא רפס ַא ןיא ןקוקנײרַא ,שודק בוח ַא זיא הרות
 לייוו ,םירפס טימ סעפַאש ןופ ןכות םעד ןבעגרעביא ןעמ ןעק ןוגינ ןקיליײח ןייא
 ,"םוצמצ זיא ןוגינ ןופ ןושל סָאד

 לָאמַא טָאה (רעװַאלצַארב ןמחנ יבר -- םירוקמ טרעדנַא טיול) ט"שעב רעד
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 ןַאמטכער םההרבנבא

 -געק טָאה תודיסח ןופ הטיש ןייז סָאװרַאפ םיברוקמ ענייז ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג

 ַא טגניז סָאװ ,םענייא וצ ןכילגעג ןיב ךיאק :ױזַא טרעלקרעד סָאד טָאה רע .רענ

 קעװַא ךיז טזָאל רע זַא ,טייו ױזַא ףיוא טּפַאכרַאפ טרעוו םלוע רעד ןוא ,ןוגינ

 טשינ ןרעה ןוא סנטייוורעד ןופ ןעייטש סָאװ ,יד .דוקיר ןקידתובהלתה ַא ןיא

 יד יב זיא ױזַא טָא טקנוּפ ?טרָאד ייז ןצנַאט סָאװ :ךיז ןרעדנּוװ ,ןוגינ םעד

 טרעה'מ זַא לייוו -- רימ ןָא טּפינקעגנָא טנעז ריא סָאװרַאפ שודיח ַא םידגנתמ

 ."ןצנַאט סָאד ןעמענַאב טשינ ןעמ ןעק ,ןוגינ םעד טשינ

 תומשנ .הריש טימ לופ זיא סָאװ ,דובכה-אסכ ןרעטנוא ןופ טמוק הניגנ;

 "נעטש יז ןעגניז ןוא הריש יד ייז ןענעק ,דובכה-אסכ ןרעטנוא ןופ ךיוא ןעמוק

 חמשנ יד זַא זיא .גנַאזעג סָאד תומשנ יד ןסעגרַאפ ןרעװ ןריובעג ןכָאנ .קיד

 אסכ ןרעטניה ןופ טמוק סָאװ ,הניגנ עתמא יד לָאמַא טרעהרעד ןשטנעמ ַא ןופ

 םידיסחל) "!ףעמוקעג זיא יז ןענַאװ ןופ רוקמ םעניא ךיז יז טנָאמרעד ,דובכה

 וצ ןייז ררועמ זומ הניגנ ערעטיול ,עתמא זַא ,םידיסח ןטלַאה רַאפרעד .(רומזמ

 .הוודח ןוא החמש

 ןעוועג סרוג טשינ טָאה ,אירבח סט"שעב םענופ רענייא ,רעצערָאק סחנּפ יבר

 .זַא ,טזָאלרעד טשינ טָאה רעװַאלצַארב ןמחנ יבר ךיוא .םינוגינ עקידתובצע ןייק

 .תובצע ןיא ןלַאפנירַא םידיסח ענייז ןלָאז םינוגינ (עלַארָאמ) עקירעיורט ךרוד

 ןגעלפ םידיסח ענייז סָאװ ,הליפת ערעדנוזַאב יד טָא ןעוועג רדסמ וליּפַא טָאה רע

 :ןעגניז ןבױהעגנָא ןבָאה ייז רעדייא ןגָאז

 יד ןופ -- םינוגינ עקידתובצע ןוא עקידנעניױו ןופ טָאג זדנוא טיהרַאּפ,

 םעד ייז טימ וצ"ןעֶיצ ייז סָאװ ןוא םיעשר יד בור סָאד ןעגניז סע סָאװ ,םינוגינ

 וד לייוו ,ייז ןופ סיוא זדנוא טיה ןוא תונמחר זדנוא ףיוא בָאה ,ךיז וצ םלוע

 יז קרַאטש יװ .םינוגינ ערעייז טימ ןעגנערב ייז ןדָאש ַא רַאפ סָאװ ךָאד טסייוו

 ןייז הכוז ןלָאז רימ זַא ,עז ןוא זדנוא עשז-ףלעה .ןדִיי ערשכ ןכַאמ עילַאק ןענעק

 וצ טיצ סָאװ ,גנַאזעג ךרוד .החמשב הניגנ ךרוד החמשי רעקיליײה ןוא רענייר וצ

 ,זדנוא ףלעה ןוא .,.םיקידצ עתמא יד וצ ןוא הרות ןייד וצ ןוא ריד וצ ץרַאה סָאד

 םינוגינ עלַא יד ןבײהסױרַא ןענעק רימ ןלָאז םיקידצ עתמא ידי ןופ חוכ ןטימ ןַא

 ,תודיסחהו הניגנה) "החמש ןופ םינוגינ ןיא ייז ןעלדנַאװרַאפ ןוא ...םיעשר יד ןופ

 ,(א"צרת ,קרוידוינ ,הנשה-רפס
 לָאמַא ךיז טָאה רעװַאלצַארב ןמחנ יבר זַא ,ןבעגעגרעביא ךיוא טרעוו סע

 ןעמ ןעק ?ללּפתמ ריא טנעז ױזַא יו; :ןושלה הזב םידימלת ענייז וצ ןפורעגנָא

 :ךרד םעיינ ַא ןזייו ךייא ךיא לעװ ,טמוק ?רעטרעװ טימ זיולב טָאג ןעניד ןעד

 ןוא ןעגניז ןלעו רימ !גנַאזעג טימ טרעיינ --- ןגָאז טימ טשינ ,רעטרעוו טימ טשינ

 .?!ןייטשרַאפ זדנוא טעוו רעטשרעבייא רעד

 ,סעדייזירעטלע ןוא סעדייז ערעזדנוא ןופ הליפתה תואחסונ ןוא םינוגינ יד

 ,הּפ-"לעבש-הרות ַא ןופ הניחב רעד ןיא ןענייז ,ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענייז סָאװ
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 עלַא יד ,ךיז טייטשרַאפי ,ןעמ טָאה ,טנעקעג טשינ רענייק טָאה ןטָאנ תמחמ

 ןופ טיהעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .ןבירשרַאפ טשינ תואחסונ ןוא םינוגינ עטריצילּפמָאק

 טזָאלעגסױרַא טשינ ,ןגָאז וצ ױזַא ,ייז טָאה'מ| סָאװ ,רַאפרעד זיולב ןרעוו ןסעגרַאפ

 ץקידבוט-םוי-תבש ייב :ןעגניז ןייא ןיא ןטלַאהעג קידנעטש ייז טָאה'מ .ליומ ןופ

 ײב :טעװַארּפעג ןבָאה *ןדַיי-עטוג, סָאװ ןשיט יד ייב רעדָא ,םייהרעדניא ןשיט
 ,הלילח ,ייס ןיא דיירפ ןיא ייס ,ךיז ןעמוקפיונוצ ןדעי ייב ללכב ןוא סאלוליה

 "עגרעביא ןעגנַאזעג עכעלרעדנווװ ,ערעטיול עלַא יד ןענייז םורָא ױזַא .דייל ןיא

 יד ןעגנַאגרעד זדנוא זיא'ס זיב ,ןטייווצ םוצ רוד ןייא ןופ הּפ"לעב ןרָאװעג ןבעג

 רעדעי ןוא ,םינוגינ ףיוא םינוגינ .הניגנ-תורצוא ערעייהעגמוא ןופ השורי עסיורג

 - .;זםַאטשּפָא ןוא סוחי ,טײטַאב ןייז ךיז טָאה ןוגינ

 27 יי

 0 א

 .ןיווָאדוי המלש ןיפ טינשצלָאה -- ,לוש ענרעצליה עטלַא ןַא
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 שרדמחזתינ ןיא ?ַאונַאנַאּפ רעד

 -השורי יד ןריציפיסַאלק ,ןביירשרַאפ ,ןעלמַאז ןופ טעברַא רעד טימ ךיוא

 בילוצ ןבעגעגּפָא ךס ַא רעייז עיצידעּפסקע עשיּפַארגָאנטע יד ךיז טָאה הניגנ

 ,תמא ,עיצידעּפסקע רעד ןיא לײטנָא ןעמונעג ,הלחתה רעד ןיא ,ןבָאה קעווצ םעד

 ןופ רָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזמ רעװקסָאמ רעטמירַאב רעד ,טייצ עצרוק ַא זיולב

 רענייא ,ףָאגלעסיק .ז רעקיזומ רעד ןוא לעגנע לאוי -- קיזומקלָאפ רעשידִיי

 .רעכיבלמַאז-רעדיל עכעלטע ןופ רבחמ ,קיזומקלָאפ רעשידִיי ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ

 רעד טימ ןרָאפמורַא רעייז ןסייררעביא טזומעג ןןבָאה רעקיזומ ייווצ יד ןעוו ןוא

 ַא רָאג ןעמענפיוא ןוא ןביילק וצ טצעזעגרָאפ ןילַא רימ ןבָאה ,עיצידעּפסקע

 עקידכעלייק ענעסקַאװ ףיוא ףַארגָאנָאפ ַא ךרוד ,םינוגינ ןוא רעדיל לָאצ עסיורג

 ןרָאװעג טקישעגּפָא ךָאנרעד ןענייז סעקניטסַאלּפ יד ,(סעקילַאװ) סעקניטסַאלּפ

 ףןטָאנ ףיוא ןעמענרעביא ייז רעקיזומ עשידִיי ןגעלפ ןטרָאד ןוא גרוברעטעּפ ןייק

 ףיוא טָאה רעכלעוו ,יקסנימַאס רַאזַאל רָאטיזָאּפמָאק רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 ךיז ןוא טייצ קיטש ַא טעברַאעג סעקניטסַאלּפ ןופ גנולמַאז-קיזומ רעקיזָאד רעד

 .טרעוו ןסיורג רעייז ןופ ןבױלּפָא טנעקעג טשינרָאג

 ,לַאירעטַאמ-רעדיל ןוא-םינוגינ רעד ןעוועג זיא קיטרַאנדיײשרַאפ רעייז ןוא

 עלענָאיצידַארט :ףַארגָאנָאפ ןכרוד ןעמונעגפיוא ןוא ןבירשרַאפ ןבָאה רימ סָאװ

 והילא; ,"םהרבא ןופ טָאג, ,"הלדבה;) תורימז ןוא םינוגינ עקידבוט-םוי-תבש

 ,ןיציבר רעזייב רעד ןגעוו ,ןיבר ןגעוו) רדח ןופ םינוגינ ןוא רעדיל ;("איבנה

 טימ םינוגינ ;םינוגינ-רסומ ;סעיטסַאניד עשידיסח ןופ םינוגינ ;(םירוחב-הבישי

 ןעמָאנ ןיא שיא יּפמ שיא ןבעגעגרעביא השודק סיורג טימ ןרעװ סָאװ ,רעטרעוו

 רעד סָאװ ריש ןטימ ןוגינ רעד :לשמל יװ ,תורוד עקידרע:רפ ןופ םיקידצ ןופ

 עלַא ןוא םיכאלמ עלַא; :ןגָאזהרות ןדעי רַאפ ןעגניז טגעלפ "אינתה לעב;

 יַּפַא םעד :ט"שעב םענופ "תוצח; ןופ ןוגינ רעד ;*,.,?טָאג זיא ּוװ ןגערפ םיפרש
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 אלמ ילככ ךינפל ינא ירהפ סנייז דיל סָאד רעדָא ,"תוקיבד; ןופ ןוגינ סבר רעט

 רעיב לוק? :סנדייז רעלָאּפש םעד ;?!ךיז ךיא םעש ,עטַאט ,יוא -- המילכו השוב

 לכורב 'ר ;שיניארקוא ןוא שידִיי ,שדוק-ןושל ףיוא "ארוק םינבל םא ,עמוש יכנא

 ךָאנ טלָאמעד ,עטסּוװַאב טנייה יד :;?ָאקנעשטַאזָאק ינימ יַארגַאזע סרעשזובשזעמ

 ,יוד-וד, ,"שידק רעד; :רעװעשטידרַאב קחצי יול יבר ןופ רעדיל ,עטסּוװַאב-טשינ

 ןוא רעדיל עטקיליײהרַאפ ערעדנַא רעטרעדנוח ןוא -- "הכרבל ונורכז עטַאט ןיימ,

 ,םינוגינ

 רעדָא ןעגניזַאב סָאװ ,רעדיל לָאצ עסיורג ַא ןבילקעגנָא ךיוא ןבָאה רימ

 ךיז ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג .ןשינעעשעג עליטרָא עכעלטנייוועגרעסיוא ןגָאלקַאב

 ,הפרש ַא ,עביל עכעלקילגמוא ןַא ;לשמל ,יוװ ,לטעטש םענעגייא םעניא ןפָאלרַאפ
 עשירָאטסיה ;רוסמ ַא ,גורה ַא ,דמושמ ַא ,רענעריורפרעד ַא ,(*רענעקנורטרעד ַא

 ,סענוּפַאכ; ןגעו רעדיל :תופידר ,םדיתולילש .,תוריזג ,ןעמָארגָאּפ ןגעוו רעדיל

 ,ויזַאא *עקיַאלָאקינ רַאצ; ןגעוו רעדיל ;"ןטַאדלָאס-יקסװעיַאלָאקינ;

 רעדיל ןוא תוליפת ,םינוגינ ןענעכייצרַאפ םוצ ךיוא זיא שרדמה'תיב רעד

 םעד ןעגנערב רימ ןגעלפ וצניהַא ,ץַאלּפ רעטסקיסַאּפ רעד זדנוא רַאפ ןעוועג ---

 סָאד רימ ןבָאה ןענװַאד ןכָאנ .טריפעגטימ ךיז טימ ןבָאה רימ סָאװ ,ףַארגָאנָאפ

 ןדִיי יד .שיט םענרעצליה ןגנַאל ןפיוא טלעטשעגקעװַא ףַארגָאנָאפ ןטימ לטסעק

 טרעלקרעד ייז ןוא טנפעעג לטסעק סָאד רימ ןבָאה ,ןעלגנירמורַא זדנוא ןגעלפ

 רענייא ,עקנישַאמ-רעדנווװ רעקיזָאד רעד ןיא ןגרָאברַאפ טגיל סָאװ ,המכח עפיט יד
 ךות ןוא ןוגינ ןטנַאקַאב א סעּפע ןעגנוזעגנירַא השעמ-תעשב טָאה זדנוא ןופ

 ירָאװעג טרעהעג זיא ןוגינ רעד ןוא *ענַארבמעמ, יד טלעטשעגרעביא רוביד ידכ

 ןעגניזנײרַא ןטימ ןיא ןוויכב ןגעלפ רימ .ןעגנוזעגניירַא םיא טָאה'מ יוװ טַארוקַא

 ךָאנרעד ךיז טָאה ,ךַאל רעדָא ,טסוה רעד ןוא ,ןָאטעג-ךַאל ַא רעדָא ,ןָאט-טסוה ַא

 ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ןעמעלַא ייב ןוא לָאמעלַא טָאה סָאד .טרעהעג ךעלטייד

 ןעמוקַאב ןלָאז ןדִַיי עקימורַא יד ןופ ךס ַא יו ןעמענ טשינ גנַאל טגעלפ'ס ןוא

 .ןעגניזוצניירַא סעּפע קשח

 ןרָאװעג טנכעררַאפ ףַארגָאנָאפ רעד זיא ןדִיי ןטושּפ םעד ןופ ןגיוא יד ןיא

 רעדניפרעד רעד ,ןָאסידע ןוא ,טלעוװו רעד ןופ רעדנוװו ןביז יד ןופ רענייא יוז
 וצ שממ זיא'ס ."ּפָאק רענרעזייא; ןַא ,"חומ-לעכ, רעסיורג ַא יו -- רענייז

 םוטעמוא .ןעוװעג ןדִיי ענעי ייב זיא ןָאסידע ןעמָאנ רעד רעלוּפָאּפ יו ןעניוטש

 ,ךייט ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לטעטש ןדעי ןיא טעמכ זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס (*
 סעדעי טרעדָאפ רערעייז ךייט רעד זַא ,ןביולגרעבא ןַא ,הנומא ןַא טלצרָאװרַאפ ןעווטג זיא
 ןענייז ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד טשינ רעצעמע זיא'ס ןענַאװ זיב ןוא .ןברק ןכעלשטנעמ ַא רָאי
 ינײרַא טשינ טגעלפ'מ .ךייט ןיא ךיז ןדָאב םייב ריהז קרַאטש ןעוועג לטעטש ןופ ןױיי יד
 רָאד יא ןעמיווש ךיז ןזָאלסױרַא ןופ -- ךיז ןעקנוטרעטנוא טשינ ,רעסַאװ ןיא ףיט וצ ןייג
 ,טדערעגפָא ןעוועג ןיוש
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 תוישעמ עקידריוקרעמ םיא ןגעוו טלייצרעד ןוא טסּוװעג םיא ןופ ןעמ טָאה

 -רעד ןייז ןבָאה ייז סָאװ ,טשינ רעדנּוװ ןייק רעבירעד זיא'ס ןוא .סעדנעגעל ןוא

 .טײקיצרַאה ןוא תולעּפתה ליפױזַא טימ ןעמונעגפיוא ףַארגָאנָאפ םעד ןופ גנודניפ

 טשינ זיא'ס ןוא ,הגרדמ רעד ןיא ךעלנייוועג ךיז ןטלַאה סָאװ ,םינבר יד וליּפַא

 זיא ,ןכַאז עשירמוח ןופ ןרעוװו וצ לעּפתנ ךיילג ,עדרעוו רעייז טיול ,םדובכ יפל

 -ער ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעוועג הלחתה רעד ייב ,ףַארגָאנָאפ םוצ גנוטלַאה רעייז

 ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ץפח ַא וצ יו ,לוטיב לקיטש ַא טימ ,עטריוורעז

 רעייז ןסעגְּרַאפ ךיג רָאג ןבָאה ייז ךיוא רעבָא -- םע-ןומה ןטושּפ ןרַאפ ךיז טסַאּפ

 ילעז םעד ןופ טַאהעג האנה ןעמעלַא טימ םענייניא ןוא טייקנגיױצעגנָא עקידריוו

 .ףַארגָאנָאפ םעד --- ילכ רעשילרעטסיוא רעד ןופ ,ץפח םענעט

 קיטומטוג ךיז לָאז ןיילַא בר רעד זַא ,ןפערט סלייטנטסרעמ עקַאט טגעלפ

 :ןעגניזוצניירַא ייז ןופ עקינייא ןפורסיורַא ןוא ןדִיי עקימורַא ענייז וצ ןדנעוו

 ?ביימש ןביל ַא טימ ןפורסיוא ךעלטנייועג בר רעד טגעלפ -- "!םייח 'ר;

 "טמוק ,ונ .ןעגניז םוצ ילְכ ַא טָאה ריא זַא ,ךָאד ןסייוו עלַא רימ !םייח 'ר, --

 ארפוש ערעייא ןופ ןיירַא טגניז ןוא ָאד ָא-טָא ךיז טצעז ,רעהַא טשרָאקָא רָאנ עשז

 רימָאל ןוא ןגינ רערעג, םעד טגניז ?םייח 'ר ,סָאוװ רָאג ריא טסייוו .ארפושד

 | ."ןעמוקסיורַא טעוו'ס יו ןרעה עקַאט

 זייק רעבָא ,סָאװ- סָאװ ןטעב טשינ סיוועג ךָאד ןעמ ףרַאד ךייא !לרעב 'ר;

 :רעייא ןייֹרַא טגניז ןוא רעהַא רָאנ עשז:טמוק !טשינ רעכיז ריא טנעז ןשייב

 יטסוט סָאװ ,ָאקרַאמ ,ָאקרַאמ) "?וקרַאמרַאי ַאנ שיבָאר יט ָאשטש ,ָאקרַאמ ,ָאקרַאמ;

 .(?דירַאי ןפיוא

 !השוב סנױזַא זיא'ס סָאװ טשינ טסייוו ןחדב ַא ףרהא-השמ !ןרהא-השמ,

 --- ,ריא טליו ,ןעמ טנייוו ,ריא טליװ ,רצויה דיב רמוחכ םלוע רעד זיא ךייא ייב

 ריא סָאװ ןדַיי עדמערפ יד טזייוו ןוא רעהַא ,לחומ טייז ,עשז-טמוק !ןעמ טכַאל

 ןכעליירפ םעד טגניז ריא יו רעדָא ,הלכ ַא טצעזַאב ריא יוװ ןרעה ייז ןלָאז !טנעק

 ,"!ןעשזדירבָאד;

 ןעגניז גנַאל-ןהעש ןוא ןגלָאפ קיטומטוג ןגעלפ ןדַיי עקיצרַאה ,ערעייט יד

 טעמכ ךיז טָאה טזָאלעגסױא .ןטסעב ןוא ןטסנעש רעייז ןופ האנה סיורג טימ

 ןבָאה רימ ּוו ,הינסכא רעד וצ טיײלגַאב םע ברב זדנוא טָאה ןעמ זַא ,לָאמעלַא

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טסעומשעג ןוא סייבוצ טימ *ןוקית; טעלטשעג ךָאנ

 | .ןײרַא
 ַא ןעמענוצפיוא ןעגנולעג זדנוא זיא םיכרד עכלעזַא ךרוד ןוא ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןבָאה ןדִיי תורוד סָאװ ,עקידעּכָאװ ןוא עקילייה ,ןעגנַאזעג עקיצרַאה לָאצ עסיורג
 מָאה עיצידעּפסקע יד סָאװ ,לטעטש ןוא טָאטש רעדעי טיפ ןוא .ןעגנוזעג ייז

 .ןרָאװעג רעכייר/ ןוא ןסקאוועג הרישהו הניגנה רצוא רעד-טָא זיא ,טכוזַאב
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 קידצ רעװעשרַאק רעד ,הניגנ ענעניוחרעד
 -  ַֿאונַאנַאּפ רעד ןוא

 הניגנ ,הניגנ עטקילײהעג זַא ,ןביילג השעמ ישנאו פידיסח יו טקנוּפ ןוא

 ןענעפעפיוא ןוא םינוילעה תומלוע יד זיב ךיז ןבייהרעד וצ חוכב זיא ,הנווכב

 תילד ןילכיה תיא; :(א*י ןוקת רהוז) טכַארבעג טרעוו'ס יװ ,"אשודקד ןילכיה, יד

 טשינ ןבָאה סָאװ ,ןילכיה ןַארַאפ ןענייז'ס) "ןינוגינב אלא חתפתאל תושר אוהל

 ,עטסָארּפ זַא ,ךיוא ןעמ טביילג ױזַא --- (הניגנ ךרוד ןדייס ךיז ןענעפע וצ תושר ןייק

 הניגנ יד .תויח ןייק ,תושממ ןייק טשינ טָאה --- ,הנווכ ןָא גנַאזעג ,הניגנ עטושּפ

 ץוא לפשה םלוע ןפיוא ,ןטנוא ןופ ָאד רעביא יז טביילב --- טיוט ןריובעג טדעוװו

 .ןוילעה םלוע םוצ ,ךיוה רעד ןיא ךיז ןבייהוצפיוא תויח ןייק טשינ טָאה

 -נגעלעג רעד ייב ָאד ךייא ליוו ךיא לייוו ,המדקה עצרוק יד טכַאמענ בָאה'כ
 רעד ןגעװ ,סחי םעד ןגעװ השעמ עשיטסירעטקַארַאכ ַא רעייז ןלייצרעד טייה

 ןקז רעד טלייצרעד רימ טָאה השעמ יד .ףַארגָאנָאפ םוצ קידצ ַא ןופ גנויצַאב

 ,ל"ז טלעטָאמ 'ר ,ןיבר רעװעשרָאק ןטלַא םענופ יאבג רעד ,ךָאלב םהרבא 'ר

 -רָאק) װעשיטסָארָאק ןייק ןעמוקעגנָא זיא עיצידעּפסקע רעזדנוא יוװ דלַאב

 םענופ לקינייא ןַא ,ןיבר ןקיטלָאמעד םייב סנכנו אצוי ַא ןרָאװעג ךיא ןיב (וועש
 עלעטָאמ 'ר ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,רעװעשיטסָארָאק עלהשמ 'ר קידצ ןסיורג

 ,ךָאלב םהרבא 'ר גלפומ ןקז רעד ,רענייז יאבג רעד .ןיז טכַא סרעליבָאנרעשט

 ןענייז סָאװ ,םינוגינ ךס ַא טנעקעג טָאה רע .ןגנמ ןסיורג ַא רַאפ טמשעג טָאה

 -ַארּפעג טָאה רעליבָאנרעשט עלעטָאמ 'ר סָאװ ,ןשיט יד ייב ןרָאװעג ןעגנוזעג ךָאנ
 זדנוא ,עלהשמ 'ר ןסייהעג ךיוא ,בגא ,טָאה סָאװ ,יבר רעקיטציא רעד טָאה .טעוו

 ריִמ ןענייז .ףַארגָאנָאפ רעזדנוא ןעגנערבוצטימ טביולרעד ןוא ךיז וצ ןטעברַאפ

 זיא רעגייטש רעזדנוא יו ןוא ,ףַארגָאנָאפ םעד טכַארבעג ,תבש-יאצומ ןעמוקעג
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 ןַאמטכער םהרדבא

 רעזדנוא ןרעה טזָאלעג ,ןעגנוזעגנירַא ןילַא רעַירפ ,ןצנוק ענייז ןזיוועג ,ןעוועג

 סעּפע ןעגניזניירַא לָאז רע ,יאבג םעד ,םהרבא 'ר ןקז םעד ןטעבעג ףוסל ןוא ,לוקי

 ,םהה םימיב ןופ םינוגינ יד ,םינוגינ עטלַא ענעי ןופ

 יד טימ ןיבר ןפייא ןָאטעג קוק ַא ,טכצרטרַאפ עלייוו ַא ךיז טָאה םהרבא 'ר

 -תבש יד ןיא טצוּפעגסיױא ,שיט םווַא ןסעזעג עלַא ןענייז סָאװ ,ענייז תיב-ינב

 ;ןושלה הזב ךרעב טגָאזעג ןוא זדנוא וצ טיירדעגמוא ךיז ,םידגב עקיד

 טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,ָא-ידדָא-טָא ,עקנישַאמ רעייא ןעזרעד בָאה ךיא,

 -ָאמ 'ר יבר רעד :קירוצ רָאי קילדנעצ עכעלטע ענייש טימ ןופ היהש השעמ ַא

 ַא ךָאנ טלָאמעד זיא ,הכרבל ונורכז ,רעטָאפ רעקיליה סניבר רעזדנוא ,עלעט

 לכיימש ַא טימ ןיבר םוצ ןָאטעג-גָאז צ רע טָאה -- יבר ריא ןוא ,ןעוועג ןַאמרעגנוי

 ךימ טָאה ל"ז עלעטָאמ 'ר יבר רעד .ןעוועג לגנַיי ןיילק ַא טלָאמעד ךָאנ טנעז---

 ןעװעג זיא רע רָאנ ןעו ,ןסעומש רימ טימ טגעלפ ןוא ןעוועג ברקמ קרַאטש

 ןיא זדנוא וצ ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס זַא ,טנייה יו ױזַא ךיא קנעדעג .טגיילעגפיוא
 -עג ןוא ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,ערעייא יי עקנישַאמ טרָאס ַאזַא טימ דיי ַא טָאטש

 -ַאמ יד רע טָאה ,עבטמ ַא ןבעגעג ןדִיי םעד טָאה'מ זַא זיא ,ןיילַא ךיז ןופ טדער

 ןוא ךעלדיל ,ךעלקיטש עשינזח ןרעה טנעקעג טָאה'מ ןוא טלעטשעגנָא עקניש

 רעד ןגעװו ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג זיא טָאטש עצנַאג יד ,ןטײקשירַאנ ערעדנַא

 רעסיורג ַא רענייא זַא ,טגָאזעג טלָאמעד טָאה'מ סָאװ ,עקנישַאמ רעכעלרעדנווו

 ,ןיבר םוצ ךיוא טכירגרעד טָאה סעיינ יד .טכַארטעגסיױא יז טָאה שטנעמיּפָאק

 ןטימ ןדִי םעד ןטעברַאפ וצ טקישעג ךימ רע טָאה ,הכרבל ונורכז ,עלעטָאמ 'ר

 עקידתבש יד ןָאטעגנָא טָאה יבר רעד .תבש:יאצומ ןעוועג זיא סָאד ."שודיח,

 -תבש יד ןיא טצוּפעגסיוא ךיז ןבָאה רעדניק יד טימ ןיציבר יד ךיוא .עטָאּפַאק

 עלַא ןוא טעװרעס םעיינ ַא טימ שיט םעד טײרּפשרַאפ טָאה'מ .םישובלמ עקיד

 ןייז רע טָאה ,ןעמוקעג זיא דַיי רעד ןעוו .שיט םורַא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה

 ןיא טקעטשעגנײרַא טָאה ,שיט ןטימ עמַאס ןפיוא טלעטשעגרעדינַא "שודיח;

 ,ךעלעקשיק ענעמוג עצרַאװש ןרעיוא סנעמעלַא ערעזדנוא ןיא ןוא ןרעיוא סניבר
 -טימ ןבָאה רימ ןוא עקנישַאמ רעד ןיא קינייװעניא ןָאטעג-יײרד ַא סעּפע טָאה

 םולש; ,"ךדגנכ דקור ינאש םשכ; :הנבל יד שדחמ ןענייז ןדִיי יו טרעהרעד לָאמַא

 טנניז רעצעמע יװ טרעהעג ךיוא םעדכָאנ ןבָאה ריִמ ."םולש םכילש --- םכילע

 ַא יו ,ףיוא-בייה ַא ןבעגעג ךיז יבר רעד טָאה םיצולּפ ,ס"הלעי, עקירוּפיכ-םוי

 ןיפ ךעלרער ענעמוג יד ןָאטעג-ּפעלש ַא קיטסַאה ,ןָאטעג-סיב ַא םיא טלָאװ גנַאלש

 ןוא ןיהַא ןענַאּפש ןביוהעגנָא רעטרעדורעצ ַא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ,ןרעיוא יד

 -סקַא עניימ ףיוא טנעה עדייב טגײלעגפױרַא ,רימ ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז ,קירוצ

 (םהרבא; :ןָאטעג גָאז ַא רימ וצ ןוא ןירַא םינּפ ןיא ךיילג רימ טקוקעגנײרַא ,ןעל

 8 רעדָא ןיגינ ַא סעּפע ,ןײרַא עקנישַאמ רעד ןיא ,ןיהַא ןעגניזניירַא וד רָאנ ווּורּפ
 -השודק טימ ,שפנה-תוכפתשה טימ ,ץרַאה טימ וטסלָאז ןעגניז רָאנ ,הליפת
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 :טלמַאטשעגסיורא רענעקָארשרעד ַא ןוא טרעטיצרַאפ ןרָאװעג ןיב ךיא ."?הנוילש

 רעדיוו יבר רעד טָאה .."?ןכַאמ קזוח רימ ןופ ךיוא לָאז'מ זַא ,טליוו ריא !יבר;

 ַא ,רימ ןופ טנעה ענייז ןעמונעגּפָארַא ,ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג טקוקעגניײרַא רימ

 טמענ ּוװ !םהרבא ,דלַאװעג; :ןפורעגסיוא ןוא ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג-יירד

 ,דחוימ רדח ןייז ןיא ךיז וצ ןירַא םעדכָאנ דלַאב זיא ןוא ,"!לודג םדא םעד ןעמ

 ,ץרַאה סָאד ןטינשעג ןוא חומ ןיא טנערבעג רימ ןבָאה רעטרעוו סניבר םעד,

 םיא ייב ןוא ןיבר םוצ ןײגוצנײרַא דלַאב הזעה יד טַאהעג טשינ רעבָא בָאה ךיא

 בָאה שודיח ןטימ ןדִיי םעד .ןטײטַאב רעטרעוו ענייז סָאװ ,"רבד-רשּפ, ןגערפ

 ןעגנאגעגקעװַא רענעדירפוצ ַא ךיז זיא רע ןוא לברעק ַא ןבעגעג ךיא

 רעטרעוו יד .ןעמונעג טשינ ףָאלש ןייק רימ וצ ךיז טָאה טכַאנ עצנַאג יד;

 -עג גָאט ןיא'ס רָאנ יו ,תולעכ .ןעור טזָאלעג טשינ ךימ ןבָאה ל"ז ןיבר םטנופ

 ,המ ילע רובעי זַא ,הטלחה רעד טימ ,ןיבר םוצ ןפָאלעג לענש ךיא ןיב ,ןרָאװ

 ןופ טײטַאב רעד זיא סָאװ ןייז ריבסמ רימ לָאז רע ןטעב ןיבר םייב ךיא לעוװ

 םיא ךיא בָאה ,ןיבר םוצ ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו .רעטרעוו ענעגרַאברַאפ ענייז

 סָאד .ןטייוצ םוצ לקניוו ןייא ןופ דחוימ רדח ןייז ןיא ןענַאּפשמורַא ןפַארטעג

 ךימ טָאה יבר רעד רָאנ יו .רעצב יורש ַא זיא רע זַא ,קהבומ ןמיס ַא ןעוועג זיא

 -ייא יד ןָאטעג-גָאז ַא רעדיוו רימ וצ לוק קידתובצע ןַא טימ רע טָאה ,ןעזרעד

 ,"!לודג םדא םעד ןעמ טמענ ּוװ !םהרבא ,דלַאװעג, :ןטכענ סָאװ םירוביד ענעג

 -- !יבר, :טנייועצ ךיז ןוא ןשרעהַאב טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז ךיא בָאה

 ןפָאלשעג טשינ ךיא ןיב טכַאנ עצנַאג יד -- ,ןרערט טימ ןשַאװַאב ךיז ךיא בָאה

 "!רעטרעװ עקילײה ערעייא ןטײטַאב סָאװ ,רימ טגָאז ןוא ,יבר ,תונמחר טָאה

 ןגי ותוכז ,בוט-םשילעב רעד; :טגָאזעג ױזַא ןוא טקַיורַאב ךימ טָאה יבר רעד

 :לוק ןפיוא ןעִירשעצ ךיז ןוא שרדמ:תיב ַא ןיא ןעמוקעגניירַא לָאמַא זיא ,ונילע

 וצ טקיטשרעד זיא'ס ,תוליפת טימ לופ זיא שרדמ-תיב סָאד ףדִיי ,דלַאוװעג ,

 ןָא תוליפת ,תוליפת עניירק :ױזַא טרעלקרעד השעמ-תעשב טָאה ןוא ,"ןרעוו

 ףיוא ךיז ןבייה ייז טרעיינ ,שרדמ-תיב םעניא ןטנוא ָאד טינ ןביילב ,תורז תובשחמ

 .תוליפתה רצוא םוצ ,ןירַא למיה ןיא ךיילג ףױרַא ןבעוװש ןוא ךיוה רעד ןיא

 ,ןבייהפיוא טשינ ךיז ןענעק ,תומיגּפ טימ תוליפת ,תוליפת עלוסּפ רעבָא ןגעקַאד

 רעד טָאה --- סָאד ןוא .שרדמ-תיב םעניא ,ןטנוא ,ָאד ךיז ןרעגלַאװ ןוא ייז ןביילב

 איצממ ןייז ןופ ."שודיח; סנדַיי םענופ דוס רעד ךָאד זיא -- טריפעגסיוא יבר

 .עקנישַאמ ןייז ןיא םיא ייב ןביילב --- הניגנ עלוסּפ ,דייר עכַארג ,עטושּפ ,ןאסידע

 ןעגניזניירַא עקנישַאמ ןייז ןיא טסלָאז ,םהרבא .וד זַא ןטעבעג ךיד ךיא בָאה ןכל

 ריא בָאה ,טגָאזעגּפָא ךיז טסָאה ֹוד זַא זיא .הליפת עקילייה ,ענעביוהעג ,ענייר ַא

 "עג טרעוו'ס יװ טיול ,"לודג םדא םעד ןעמ טמענ ּוװ ,דלַאװעג, :ןענרשעגסיוא

 םדא ַא ןופ ךייר יד) ?אליעל ןיקלס לודג םדא ירבד;, :שודקה רהוז ןיא טכַארכ

 ,"הטוש רעד ןבילבעג ןָאסידע טלָאמעד ךָאד טלָאװ -- (למיה ןיא ףיורא ןעייג לודנ
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 ןַאמט כער םהרנבא

 א ִ*
* / 

 -נגייא רעכעלטנייוועגרעסיוא ןייז טימ טמשעג טָאה ףיוה רעוװעשרָאק רעד

 ןגעלפ רעלָאמ ןוא סרעטסיימ-יוב ,רעלטסניק עטסּוװַאב ,רוטקעטיכױַא רעקיטיַא

 רענעטלעז ַא יװ ןינב ןקיזָאד םעד ןריּפָאק ןוא ןלָאמ וצ ,םיקחרמ ןופ ןעמוק

 ,טסנוק"יוב רעטלַא ןופ לעדָאמ
 ,ןסיורד ןופ ןעוועג זיא ןינב רענעטלעז רעד קיטרַאנגייא ןוא ןייש יװ ןוא

 ןופ ךיוא ןעוועג רע זיא ,לעניגירָא רעקיצניוװ טשינ ןוא ,קיטכערּפ ןוא ןייש ױזַא

 -ָאמ ענעטלעז טימ טקעדַאב ןעוועג ןענייז טיפוס רעד ןוא טנעוװ יד .קינייװעניא

 תופוקת ריפא יד :טלעטשעגרָאפ ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק ןעמינָאנַא ןַא ןופ ןעיירעל
 ץיצַאניבמָאק עכייר ַא --- ,לג"דא "םירצמ תאיצי, ,"תכל יבכוכ העבש; ,*רָאי ןופ
 .תומימת ןוא ןח טימ לופ ןברַאּפ ןופ

 לָאצ עסיורג ַא ןזיוועג רימ טָאה ,ךָאלב םהרבא 'ר ,שישי רעד ,יאבג רעד

 ,הרות ףיוא די-בתכ ןטלַא ןַא ייז ןשיוװצ .תורוד עקידרעירפ ןופ השורי ַא ,ןקיטנַא

 :נוצעזרעביא ןַא ןוא י"שר יד ךָאנרעד ,שמוח קוסּפ ַא ,יבצ-ףלק ףיוא ןבירשעג

 "יריצ ןופ טײטשַאב סָאװ ,די-בתכ ןטייווצ ַא .קוסּפ ךָאנ קוסּפ ױזַא .שיבַארַא ףיוא

 ןענַאטשעג זיא בוטש ןטימ ןיא ןוא *..לארשי עמש/, קוסּפ ןקיצנייא םעד ףיוא םיפי

 זַא ,טלייצרעד טָאה םהרבא 'ר רעכלעוו ןגעוו ,הרונמ-הכונח ענרעבליז עסיורג ַא

 ןעוועג זיא סָאװ ,רעווש ןייז ןופ השוריב ןעמוקַאב ריא טָאה ל"ז יבר רעטלַא רעד

 זיא רענייז רעווש רעד זַא ,תוכז ַא רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה טָאטש ןייז ןיא ,ןהכ ַא

 ענרעבליז ףניפ) תועבטמ ענרעבליז יד רע טָאה .ןבה-ןוידּפ ַא וצ ןהכ רעד ןעוועג

 טגעלפ רע סָאװ ,(שמוח ןיא טנַאמרעד ןרעוו סָאװ ,םילקש השמח ןגעק לבור

 סָאד ןעוו .לטסעק רעדנוזַאב ַא ןיא ןבילקעג גנַאלנרָאי ,ןבהדןוידּפ ַא ןופ ןעמוקַאב

 ןטמירַאב ַא וצ רימָאטישז ןייק ןעמוקעג רע זיא ,טלופרַאפ ןרָאװעג זיא לטסעק

 ,הרונמ-הכונח עקיזָאד יד טדימשעגסיוא סלבור ענרעבליז יד ןופ ןוא דימשדלָאג

 רעד ןוא טרּפ רעד טצירקעגסיוא ןעװעג זיא הרונמ רעד ןופ לעטשעג ןפיוא

 ,דימשדלָאג םענופ ןעמָאנ
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 יד ייכ ייחנלמ'חולמ, ןוא ייתודועסישולש ,-

 .,ילסינייא, סָאד ןוא םידיפח רעװַאלצַארנ

 לדיפ טליּפשעג טָאה סַאװ

 ךיז ןבָאה ,װעשטידרַאב טכוזַאב ,1913 רָאי ןיא ,טָאה עיצידעּפסקע יד ןעוו

 ןבָאה סָאװ ,םידיסח רעװַאלצַארב תוחּפשמ 70--60 םורַא ןענופעג ךָאנ טרָאד

 ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ ןענייז יז .ןעמעלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא ,ךיז רַאפ טבעלעג

 טשינ ןענייז ייז ;טייקיטעט רעשילהק םוש ןייק ןיא ליײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמענ וצ

 טשינ ייז טימ ךיז טָאה'מ ;הרבח רעקיטרָא םּוש ןייק ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא

 .אשמו עגמ זיא טשינ עכלעוו ייז טימ ןבָאה וצ ןטימעגסיוא ללכב ןוא ,ןעוועג ןתחתמ

 טבעלעג םידיסח רעװַאלצַארב קילדנעצ עכעלטע יד ןבָאה רעבָא ךיז ןשיווצ

 סמענייא ,ליומ ןופ ןסיב ןטימ טלייטעג שממ ךיז .תוברקתה ןוא תודחא סיורג ןיא

 סנעמעלַא ןעװעג זיא רעיורט סמענייא ןוא החמש סנעמעלַא ןעוועג זיא החמש
 .רעיורט

 תייהו; :החמש ןעװעג זיא ןבעלנעמַאװצ רעייז ןופ ךות רעד ,רקיע רעד

 יבר רעייז טָאה -- תובצע ןייק ןזָאלוצ טשינ ןוא ךעליירפ קידנעטש ,"חמש ךא

 'טסיגרַאפ ןעמ סָאװ ןרערט וליּפַא --- ,טנרָאװעג קידנעטש (*רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר

 'זיא (1810 -- א"עקת ירשת ח"י -- 1772-- ב"לקת ןסינ ח"ר) רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר (*
 סט"שעב םעד לדָא ,ןעגייפ ןיפ ןוז .רעד) לקינייארוא ןַא סבוט-םשילעב לארשי 'ר ןעוועג
 טרָאד טָאה ןוא לארשייץרא ןייק העיסנ ַא טכַאמעג ןמחנ 'ר טָאה 1798 ןיא .(רעטכָאט
 ןוא ַאלצַארב ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1800 ןיא .הירבט ןיא ,רָאי ַא םורַא ,טכַארברַאפ
 ףעטלע ןיא זיא רע וװ ,ןַאמוא ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז ,הפירש ַא ךָאנ ,1810 רָאי ןיא
 עטסטייוו יד ןופ ,םידיסח ענייז .הרובק וצ ןעמוקעג טרָאד ןוא ןרָאװעג קלתסנ רָאי 28 ןופ
 ןבָאה יײז ןעמעוו ,ןַאמוא ןייק ןיבר רעײז וצ הנשה-שאר ףיוא ןעמוק ןגעלפ ,םיקחרמ
 .ןעמונעגפיוא טשינ טרָּש ןייז ףיוא ןיבר רעדנַא ןייק ןוא ןקידעבעל ַא יו טכַארטַאב
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 ןַאמטכער םהובא

 םענופ ,הלילח ,טשינ ןוא החמשה רוקמ םענופ ןעמוקסיורַא ןפרַאד הרצ:תע ןַא ןיא

 ;ופ תובית-ישאר יד זיא -- טגָאזעג ןמחנ 'ר טָאה -- ?היכב, :תובצעה רוקמ

 "גָאט ןצנַאג ַא ךיז ייז ןעיירפ ןעמָאנ ןייד טימ -- םויה לכ ןוליגי ךמשב;

 ךיז טָאה סָאװ ,זיולק רענעגייא ןַא ןיא ייז ןבָאה טנװַאדעג ,(17 -- ט"פ םיליהת)

 ןענייז רעטצנעפ יד זַא ױזַא ,וצ ּפָארַא ךעלּפערט רָאּפ ַא :?עקמאיפ ַא ןיא ןענופעג

 -חסונ רעװַאלצַארב רעד .,רַאוטָארט רעד יװ ךַאלפ רעבלעז רעד ףיוא טעמכ ןעוועג

 ןענמחנ 'ר ןופ רע טמַאטש הרוסמ רעייז טיול .רעקיטרַאנגיײא ןַא זיא הליפתה

 -נייא טשיג ןוא ןצנַאטרעטנוא ,ןעגנירּפשרעטנוא ייז ןגעלפ ןענוװַאד ןתעב .ןײלַא

 ,"הנרמאת יתומצע לכ; ןופ הניחב רעד ןיא לָאמעלַא ,טרָא ןייא ףיוא קַיור ןייטש
 לָאמטּפָא ןוא עשידִיי ךס ַא ןשימניײרַא ייז ןגעלפ תוליפת ערעייז ןופ ןערב ןיא
 | .רעטרעוו עשַיױג וליפא

 ידמ ןעװַארּפ וצ דיסח רעװַאלצַארב ַא ןופ הגהנה יד ןעוועג ךיוא זיא סע

 ייב יצ ,ןעניפעג ןעוועג טשינ ךיז לָאז רע ווו זיא .תודדובתה עצרוק ַא ומויב םוי

 ,ןַאב רעד ןיא העיסנ ַא ףיוא רָאג רעדָא ,טעברַא רעד ייב יצ ,םייהרעד ןיא ךיז

 ןיא טקוררַאפ ךיז ןעמעלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא טונימ עכעלטע ףיוא ךיז רע טָאה

 דוחי םשל ףיוא תונויער ענייז ןעוועג םצמצמ ,םינּפ סָאד טלעטשרַאפ ,לקניוו ַא
 תליפת יד -- הרצק הליפת ַא טגָאזעג השעמ-תעשב ןוא אוה ךירב אשדוק

 ןעועג טשינ זיא הליפת רעקיזָאד רעד ןופ רעטרעוו יד ,חסונ רעד .תוקבדתהה

 טרעיינ ,ךיילגוצ ןעמעלַא רַאפ ,רעִירפ ןופ עטלעטשעגנייא ןייק ,עקידתורוסמ ןייק

 ,טליפעג טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,טגָאזעג תוקבדתה רעד תעב טָאה רענייא רעדעי

 םענעגייא םעד ףיוא אקווד ןוא -- חסונ םענעגייא טימ ,רעטרעוו ענעגייא טימ

 'ר ןיבר םעד ןופ הגהנה יד ןעוועג ,הרוסמ רעד טיול ,זיא ױזַא .ןושל ןטדערעג

 : ןייז וצ גהונ ךיז םידימלת ענייז ןלױפַאב רע טָאה ױזַא ןוא ןמחנ
 ןושל ןפיוא אקווד ןוא אבילד אקמיעמ ןייז ףרַאד תוקבדתהה-תליפת יד;

 -סיוא רעווש זיא שדוק-ןושל ףיוא םערָאװ .שדוק-ןושל ףיוא טשינ ,טדער'מ סָאװ

 "שדוק-ןושל ןדער וצ רעגייטש רעזדנוא טשינ זיא'ס לייוו ,ץרַאה סָאד ןדערוצ

 | ,(ה"כ ב"ח נ"רהמ יטוקל רפס)

 ,א"י לאקזחי) "רשב בל םכל יתתנו םכרשבמ ןבא בל יתוריסהו; :קוסּפ ןפיוא

 -צַארב) בלששרב ןופ תויתוא יד ןענייז רשב בל זַא ןָא רעװַאלצַארב יד ןזייוו ,(ט*י

 ,(וועל

 םדיצמ ייז ןבָאה ,ןעמעלַא ןופ טרעטייוורעד ןעוועג ייז ןענייז ,טגָאזעג יו

 ןעוועג זיא ,ןקירעייז-טשינ ַא ,ןדמערפ ַא ,ךיז ןופ טרעטייוורעד ןעמעלַא ךיוא

 םיא ןבָאה ייז ,הביסמ רעייז ןיא ןעמוקוצניײרַא ,ךעלגעממוא טעמכ ,רעווש ץנַאג

 סָאד ייז ןבָאה ,טרעלקרעד זדנוא רעטעּפש ןבָאה ייז יו .טזָאלעגנײרַא טשינ טושּפ

 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,עדמערפ דצמ ןטייקכעלמענעגנַאמוא ןדיימרַאפ וצ ידכ ,ןָאטעג
 .ןגעלשעג עקיטולב וצ זיב ןריצָאװַארּפ ךָאנרעד ןוא ייז טימ ןענװַאד טשרמולכמ
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 ,םיקחרמ ןופ ןדִיי ,זדנוא זיא רעיודסיוא ןוא דלודעג ,גנוגנערטשנָא ךס ַא ךרוד

 -רַאפ וליפַא רימ ןענייז ןכיגניא רָאג ןוא ,יורטוצ רעייז ןגירק וצ ןעגנולעג ךָאד

 -הלוע תבש ,זיולק רעייז ןיא טנװַאדעג ןבָאה רימ .ענעגייא יו ןרָאװעג טנכער

 .תודועס עקידתבש יד ןסעגעג ןעמַאזוצ ייז טימ ןיא ןעוועג הרותל

 ןיא ךיז ייב ,םענייניא עלַא ,אתורבחב טעװַארּפעג ייז ןבָאה *תודועס שולש;

 די-רחאלכ טגיײלעגקעװַא ,ןסע םוצ ןתיזכ רָאּפ ַא טכַארבעגטימ טָאה רעדעי .זיולק

 ץערעייז טיִמ םענייניא עקינייא ,ןעמוקעג ןעוועג ןיוש ןענייז עלַא ןעוו .שיט ןפיוא

 -- ,םישנ תרזע רעד וצ גנַאגנײרַא ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג ,בגא ,ןכָאה סָאװ ,ןעיורפ

 ןעועג םעיט .ןשיט יד םורַא טצעזעג דלַאב ךיז ןוא החנמ טנװַאדעג ןעמ טָאה

 הווצמ יד ןייז וצ םייקמ ןביוהעגנָא ןוא םילכאמ עטכַארבעגטימ יד ןופ הווצמ םשל

 ןעמ טָאה תליחת .הרמיזו הניגנ טימ ,םירודיה צלַא טימ ,"תודועס-שולש, ןופ

 ךָאנרעד ןוא *יזח את; טגָאזעג ,"רתתסמ לא; ,"אלכיה ינכ, :םיטויּפ יד ןעגנוזעג

 -השורי רעװַאלצַארב ,ענעגייא םינוגינ וצ ,רעטרעוװ ןָא הניגנ וצ ןעגנַאגעגרעביא
 .םינוגינ

 טלייצרעד ,הרות ירבד טגָאזעג ךיוא ןעמ טָאה ןטייווצ ןוא ןוגינ ןייא ןשיווצ

 ,טרָאװ טוג ַא םתס רעדָא ,ארמימ ַא ,"שודיחא ַא טגָאזעגרעביא ,לשמ ַא ,השעמ ַא

 רעדיוו דלַאב ןוא .המכח רוקמ עבונ לחַנ רעד --- ןמחנ 'ר ןיבר םענופ ץלַא ןוא

 טימ ,תוררועתה סיירג טימ ייז ןבָאה ןעגנוזעג ןוא .הניגנ טימ ןעוועג ךישממ

 טזָאלעגסױרַא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז תובהלתה ןופ ןערב ןיא ןוא -- רעייפ-םַאלפ

 "עג ייז ןבָאה ןצנַאט ןתעב .,"לוחמב ומש וללה; -- םענייניא עלַא ,דוקיר ַא ןיא

 :רהוז ןופ רעטרעװ יד לָאמ רעקילדנעצ ןרזחרעביא ןוא ןעגניז ןייא ןיא ןטלַאה

 הרות יד) "אנוגינב אתולג וגמ ןיקלס לארשי ,אנוגינב אתניכש ,אנוגינב אתיירוא?

 ןײגסױרַא ןלעװו ןדִיי ,ןוגינ ַא טימ --- הניכש יד ,ןוגינ ַא טימ ןרָאװעג ןבעגעג זיא
 (* (ןוגינ ַא טימ תולג ןופ

 סנטָאש צרעייז ןוא ייז ןבָאה ,זיולק רעד ןופ טייקלקנוט רעד ןיא ױזַא טָא ןוא

 = טימ ,חורה-תוממורתה טימ ,גנַאל ןהעש .זיירק םענעסָאלשעג ַא ןיא טצנַאטעג

 (** שפנה תולכ דע שממ ,תוימשגה תוטשפתה

 ןתעב תמחמ ,רַאפרעד ?םידיסח ןצנַאט םורָאװ :ןגָאז טגעלפ רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר (*

 ןלימַא ביֹוא ןוא ,םינינע עקידתוימשג ןופ ,טייקשידרע ןופ ףיא ךיז ןעמ טבייה ןצנַאט

 .הבוטל וז םגי ךיוא זיא ,חפט ןייא ףיוא רָאנ

 םידיסח רעװַאלצַארב יד ןעזרעד טָאה יקסינַא ןעוו זַא ,ןלייצרעד וצ יאדכ זיאס (**
 -סינַאטס ןגָאלשעגרָאפ שיפַארגעלעט טָאה רע זַא ,ןרָאװעג לעּפתנ ױזַא רע זיא ,ןצנַאט
 -עג טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,"רעטַאעט ינעװטסעשזָאדוכ, רעװקסָאמ םענופ ,ןיקסוװַאל
 רע זַא ,"קוביד רעד, עמַארד רעשיטסימ סיקסינַא ןופ גנוריפפיוא יד ןטיירגוצ ןיא ןטלַאה
 ןצנַאט םידיסח ױזַא יו ןעז רע טעװ ,ועשטידרַאב ןייק רעטסײמטעלַאב ןייז ןקיש לָאז
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 ןופ זיוה ןיא טעװַארּפעג תבש-יאצומ ןקיבלעז םעד רימ ןבָאה הכלמ-הוולמ

 .שטנעמ רעקיצרַאה ,רעביל ַא ,ללה 'ר ,רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר ןופ לקינייארוא ןַא

 ןקיטומטוג ןייז ןופ ּפָארַא טכייל סוחי רעד ,דרָאב עדנַאלב עגנַאל ַא ,ןסקַאװעג ךיוה

 רעבָא ךיז טָאה רע .הארוהל ךמסומ .ַא ןוא ןדמל ַא ,םינּפ ןקידנעלכיימש קידנעטש

 ,רחסמ ןופ ןעוועג סנרפמ ךיז ןוא ןעמונרַאפ טשינ תונבר טימ

 הוולמ וצ ןבילקעגפיונוצ םידיסח רעוװַאלצַארב יד ךיז ןבָאה זיוה ןיא םיא ייב

 -וגינ לָאצ ַא לדיפ ַא ףיוא טליּפשעגסיױא ללה 'ר טָאה הלדבה ךָאנ דלַאב .הכלמ

 קרַאטש ,בגא ,טָאה סָאװ ,ןמחנ 'ר ןדייז-רעטלע ןייז ןופ הרוסמב טָאה רע סָאװ ,םינ

 ףיוא טרעלקרעד סָאד טָאה ןמחנ 'ר .הכלמ-הוולמ וצ לדיפ ןליּפש ןופ ןטלַאהעג

 אכלמ דודד אתדועס/ ןפורעגנָא טרעוו הכלמ-הוולמ תדועס יד ;ןפוא ןקידנגלָאפ

 ,טָאה ,לארשי תורימז םיענ רעד ,דוד ךלמ ןוא ,(* *ךלמה דוד ןופ הדועס יד ---

 ."!עלעדיפ סדוד; :לדיפ טליּפשעג ,עודיכ

 זַא ,ןגָאז טגעלפ ןמחנ 'ר עדַײז ןייז זַא ,ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה ללה 'ר

 םיא ןופ ןּפעש ןוא "הרמזה ןיעמ; םוצ ןכיירגרעד ןעמ ןעק לדיפ ןליּפש ךרוד

 ןייז טימ טָאה (*+ רוצהדּפ .קיטכיר- ןליּפש ןענעק זיולב ףרַאד'מ .סנפיוה עלופ

 טָאה ןײלַא רע סָאװ ,דָאש ַא זיולב זיא'ס ,הרותה תודוס ןעוועג הלגמ עלעדיפ

 | | .,הלגמ זיא רע סָאװ טסּוװעג טשינ

 ןייז ןופ ,לשמ ַא טימ שטייט ַא ןבעגעגרעביא ךיוא ,בגא ,זדנוא טָאה רע

 טָאה סָאװ (23 --.ד"ק םילהת) "ידועב יהלאל הרמזא, ,קוסּפ ןפיוא ,ןדייז-רעטלע

 ,הרמזו הניגנ וצ תוכייש ַא

 רעקילייה ןייא ןַארַאפ זיא -- .טגָאזעג ןמחנ 'ר טָאה -- טלעװו רעד ףיוא;

 המשנ רעד ןיא .לארשי ללכ ןצנַאג םעד ךיז ןיא ללוכ זיא סָאװ ,ןוגינ רעשידִיי

 -טָא ןופ קלח רעקניניילק ַא ןַארַאפ זיא ,ןדַיי ןקיצנייא ןדעי ןופ ,דיחי ןדעי ןופ

 ,ענעפרָאװעצ עלַא יד ףיונוצ טביילק קידצ רעד .זיולב ץוצינ ַא ,ןוגינ-ללכ םעד

 קידצ רעד זַא זיא ,תומילשב --- ןוגינ-טלעוו םעד טגניז ווא ,תוצוצינ ערעדנוזַאב

 ערעדנוזַאב עלַא רע טקעװרעד ,הנווכ טימ ןוא תומילשב ןוגינ-ללכ םעד טגניז

 טיירפרעד רע ןוא רעצרעה עלַא טימ םיא טימ ןעגניז .ןעגניז ייז טכַאמ ןוא םיקלח

 ,רעטסײמ-טעלַאב סיקסװַאלסינַאטס עװקסָאמ ןופ ןעמוקעג םורַא געט עכעלטע ןיא עקַאט זיא

 ערעייז ןעזעג .וא םידיסח רעװַאלצַארב יד ייב זדנוא טימ ןעװעגייב תבש ןייא זיא רע ןוא

 ,,תודועס שולש ,, םייב ץנעט

 'ה ינעידוה? :טָאג וצ הליפת סכלמה דוד ףיוא זַא ,טלייצרעד טרעו דומלת ןיא (+

 געט עניימ ןופ סָאמ יד ןוא ,ףוס ןיימ ,טָאג ,ןסיוו רימ זָאל -- איה המ ימי תדמו יצק

 ,תבש ןברַאטש טעוװ רע זַא ,ןעוועג הלגמ םיא ןעמ טָאה ,(5 -- ט"ל םילהת) "?זיא יז סָאװ

 רעכיז טעוו רע סָאװ ,ןעיירפ ךיז ןוא ,טָאג ןביול תכשייאצומ רע טגעלפ רעבירעד ןוא

 .ךָאװ ַא ךָאנ ןבעל

 .תונותח עשייבר ףיוא ןליּפש טגעלפו סָאװ ,רימָאטישז ןיא רעלדיפ רעטמירַאב ַא (**
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  סָאװ ,ןוגינ קלח םעד טריּפשרעד ןשטנעמ ַא ןופ המשנ יד זַא ןוא .תומשנ עלַא
 ,ןביוהרעד שטנעמ רעצנַאג רעד טלַאמעד טרעוװ --- שרוש ריא וצ תוכייש ַא טָאה
 .םענופ :גנַאזעג ןסיורג םענופ לייט ַא זיא רע זַא ,טליפרעד רע ןוא טקילײהעג

 :קוסּפ םעד ןופ ןיימ רעד ןוא שטייט רעד זיא סָאד טָא ןוא .,ןוגינ לארשי-ללכ

 ,קלח םענעגייא ןיימ טימ ,"דוע; ןיימ טימ "ידועב? ,ןעגניז לעװ ךיא *,..הרמזא;

 : "ףךימ וצ זיולב ךייש זיא סָאװ ןוא המשנ ןיימ ןיא זיא סָאװ ,ץוצינ םעד טימ
  -גָאז ַא לָאמַא ןמחנ 'ר יבר רעד טָאה -- םינוגינ יילרעיירד ןַארַאפ ןענייז'ס,

 ַא ןוא ןענװַאד טכַאמ סָאװ ןוגינ ַא ,ןענוװַאד םייב טגניז'מ סָאװ ןוגינ ַא -- ןָאטעג

 : ."רענווַאד ַא טכַאמ סָאװ ןוגינ
 רעװַאלצַארב עכעלרעדנווו ןעגנוזעג טָאה הכלמ"הוולמ רעד ייב םלוע רעד

 -עגרעטנוא טייצ עצנַאג יד טָאה ללה 'ר .ןטייווצ םענופ רענעש ןוגינ ןייא .םינוגינ
 ןגעוו ,רעװעלצַארב ןמחנ 'ר ןגעוו תוישעמ טלייצרעד טָאה'מ .לדיפ ןפיוא ןטלַאה
 סָאװ ,הקולחמ רעסיורג רעד ןגעוװ ;ןענַאטשעגסיױא ךיז זיא רע סָאװ ,תופידר יד
 רעינַארװַאס, ןטימ ךָאנרעד ןוא *ןדייז רעלָאּפש, ןטימ רעַירפ ,טריפעג טָאה רע
 ,לארשייץרא ןייק העיסנ ןייז ןגעו ךיוא ןוא "קידצ

 העיסנ ןייז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןמחנ 'ר ןעוו זַא ,טלייצרעד טָאה ללה 'ר

 הזב םיברוקמ םידיסח ענייז וצ טגָאזעג רע טָאה ,(1799 ןיא) לארשי-ץרא ןייק
 ריא ןוא לארשייץרא ןֹופ הנתמ .ַא טכַארבעג ךייא בָאה ךיא !ךעלרעדניק, :ןושלה
 ,ןפדור וצ קרַאטש ןביוהעגנָא םיא טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש ןוא ."!הקולחמ זיא ןעמָאנ
 "עג ךיא בָאה ױזַא טשינ !ךעלרעדניק ,ןיינא :טגָאזעג רעדיוו יז וצ ןמחנ 'ר טָאה
 ןזָאל טשינ "עכזירּפ; רעשידִיי ַא ףיוא ךימ טעוו'מ זַא ,טניימעג בָאה ךיא !טניימ
 | ,"!ןיניז

 -ךַאפ ךעלטימעג זיוה ןיא ןללה 'ר ייב רעװַאלצַארב יד ןבָאה ױזַא טָא ןוא
 טָאה עטתיבה-לעב יד ןיב ,הרותיירבד ןיא טסעומשעג ,הרמזו הניגנ טימ טכַארב
 ךיז טצעזעגמורַא ,ןשַאװעג עלַא ךיז רימ ןבָאה --- ןכייצ ַא ןבעגעג ךיק רעד ןופ
 -עקַארוב ,ןטיור ןסייה םענופ טַאהעג האנה קרַאטש ןוא שיט ןטיירגעג םעד ייב
 | ,טגנַאלרעד טָאה'מ סָאװ ,טשרָאב

 -אב םעד טגָאזעג ,"תבש יאצומל תורימז, יד ןעגנוזעג ןסע ןטימ ןיא טָאה'מ
 איה אד אתונמיהמד אתדועס וניקתא; :לארשי ךלמ דוד דובכל ?וניקתא; ןרעדנוז
 ,דוקיד ַא טימ ןעמ טָאה טקידנערַאפ ןוא +...אכלמ דודד האעיבר אתדועס

 רעד ףיוא ןיוש טעיירקעג רענעה יד ןבָאה ,ןעגנַאגעצ ךיז ןעגייז רימ ןעוו
 ,הרומשא רעטירד

= 

 'ף ייב ,זיוה ןיא דיסח רעװַאלצַארב ןקידריווקרעמ ,םענייש םעד ייב טָא ןוא

 ןוא םיא ןופ ןבירשרַאפ דנַאנַאכרוד ןכָאװ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא רימ ןבָאה ,ןללה
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 ןַאמטכער םהרבנבא

 סָאװ ,תוישעמ עכעלרעדנווװ ןוא םירמאמ עפרַאש רעטרעדנוה םיברוקמ ענייז ןופ

 זיולב ,שיא יּפמ טיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא תורוד עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןענייז

 סללה 'ר ףַארגָאנָאפ ןפיוא ןעמונעגפיוא ןבָאה רימ .עטנעָאנ רָאג וצ ,ענעגייא וצ

 םיא ןופ ןעגנוזעג ,תוליפתו םינוגינ רעװַאלצַארב רעקילדנעצ ןוא ןליּפש-לדיפ

 ,םיברוקמ ענייז ןופ ןוא

 ןרַאפ םיצפח עלופטרעוו לָאצ ַא טפױקעגּפָא ןללה 'ר ןופ -ימ ןבָאה בגא

 ;דימלת סנמחנ 'ר ,ןענתנ 'ר ןופ די-בתכ ַא :ייז ןשיווצ ,ייזומ ןשיפַארגָאנטע ןשידִיי

 ןעגנאהעג הרוסמ:-החּפשמ רעד טיול זיא סָאװ ,רעטכייל-גנעה םענעלָאטשירק ַא

 טימ "עציּפישז, ענעדייז עסייוו ַא ;דחוימ רדח ןייז ןיא רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר יינ
 ךופ לטרַאג םענעדייז ןסייוו ןטיירב ַא ;ןטייווק עסייוו עטַאקָארב ענעגָאלשעגסױא

 ,ּפמָאל -הכונח םענרענייטש ַא ןוא ףָאטש ןבלעז
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 .ןיֹווָאדוי המלש ןיפ ט'נשצלָאה -- ,יראכ רובגו
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 .הרותח תודוכ רינסמ זיא סָאװ ,ןונינ 1
 .(ןוגינ סבר םעד)

 עפיט ןייז ריבסמ לָאמטּפָא ןעק הנווכב ןוגינ ַא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה םידיסח

 רעד ,ידָאיל ןופ ןמלז רואינש יבר ןגעוו ןבעגעגרעביא עקַאט טרעוװ .הרותה תודוס

 -"ךורע ןחלוש ברק ןֹופ רבחמ ןוא *אינת,ה לעב רעד ,תודיסח ד"בח ןופ רעדנירג

 םעד ןעגנוזעג רע טָאה ,ןענרעל טצעזעג ךיז טָאה רע רעדייא ,לָאמ סעדעי זַא

 | : ' :ריש ןקיזָאד

 ,םיפרוע עלַא ,םיכאלמ עלַא
 י  ?טָאג זיא רעוו ןגערפ

 - יז ןעמ טרעפטנע סָאו !יױו יואי

 (לָאמ יירד) ...היב אסיפת הבשחמ תיל

 .,םלועה תומוא עלַא ,רעקלעפ עלַא
 ? טָאג זיא ּווַא ןגערפ
 ?יײז ןעמ טרעפטנע סָאװ יו ױא

 2 (לָאמ יירד) ...החנימ יונפ רתא תסל !
 .(טשינ קנעדעג .ךיא סָאװ עּפָארטס עטירד ַא ךָאנ ןַארַאפ)

 =טנַא םינוגינ ןעצ ןעועג רבחמ ןמלז רואינש יבר טָאה הרוסמ רעד טול

 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ-.קרַאטש זיא םינוגינ יד ןופ רענייא ."תוריפס,-ןעצ יד :ןגעק
 .סָאװ ,ןוגינ םעד ןגעוו זיא ,"ןוגינ סבר םעד, םיא טפור'מ ןוא םידיסח ןשיװצ

 {השעמ ַאזַא טלייצרעד .טרעוו ,לארשי תוצופת לכב ןעגנוזעג םויה דע טױעװ
 הרות טגָאזעג שיסט םייב תֿבש לָאמַא טָאה ,ןמלז רואינש יבר: ,"בר, רעד

 רעד ןיא ,םיא ןגעקטנַא יו ,טקרעמַאב רע טָאה ןגָאז ןטימניא .םידיסח ענייז 'רַאֿפ

 הע ןעמעוו ,רעטנַאקַאבמוא ןַא .,דָיי רערעטלע ןַא טציז ,שיט 'ןופ טַײז-רערעדנַא
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 ןַאמטכערד םהרבא

 ןוא רעטגנערטשעגנָא ןַא טציז דַיי רעד .ןעזעג טַאהעג טשינ לָאמנייק רעִירּפ טָאה

 ןוא טרָאװ קיצנייא ןייק ךרוד טשינ טזָאל ,ןײרַא ליומ ןיא ךיילג ןיבר םעד טקוק

 ןייז טימ ךיז טיצ ןוא רעהעג ולוכ זיא רע .הרות סניבר םעד ןייטשרַאפ ֹוצ טכוז

 םעד ןייז ספות טשינ רע ןעק סיוא טזייוו'ס יו רעבָא --- ןיבר םוצ ןזעוו ןצנַאג

 .רעצ רעפיט ַא ןסָאגעגסיױא םינּפ ןייז ףיוא זיא ,הרות סניבר

 טקישעג רע טָאה ,דחוימ רדח ןייז ןיא ןײרַא ךָאנרעד זיא "בר, רעד ןעוו

 ןייז ןענַאטשרַאפ רע טָאה יצ טגערפעג םיא ןוא ןדִיי ןדמערפ םעד ךיז וצ ןפור

 -עגוצ טימעג ןכָארבעג ַא טימ ןוא טנייוועצ ךיז טָאה דיי רעד .סטכעגָאז קיטנייה

 ןיא ןרערט טימ ןוא .ןעמענַאב טנעקעג טשינ דייר עקילייה יד טָאה רע זַא ,ןבעג

 םיא טָאה רעטומ ןייז ,םותי ַא ןבילבעג גנוי רָאג זיא רע זַא ,טלייצרעד ןגיוא יד

 טזומעג ריא רע טָאה ,םערָא ןעוועג זיא יז ,רדח ןיא גנַאל ןטלַאה טנעקעג טשינ

 ןוא ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו .הכאלמ-לעב ַא ןרָאװעג רע זיא --- ןפלעהסיורַא

 טפרַאדעג .הרות ןענרעל וצ טייצ ןעניפעג טנעקעג טשינ רע טָאה ,טַאהעג הנותח

 ןגָאז טימ טנגונַאב ךיז רע טָאה .רעדניק יד ךָאנרעד ןוא בייוו סָאד ןייז סנרפמ

 טשינ רע טָאה ,גָאט ןדעי טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,םיליהת רעד וליּפַא ןוא ,םיליהת

 -סיוא ןיוש רעדניק יד ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ,רעטציא .טוג ױזַא ןענַאטשרַאפ

 ,םידמול ןשיװצ ,שרדמ-תיב ןיא זיא .הרות ןענרעל וצ ץרַאה סָאד םיא טיצ ,ןבעגעג

 ,ןשטנעמ עלַא ברקמ טנעז ריא זַא ,יבר ,טרעהעג ךיא בָאה; :םיא ןופ ןעמ טכַאל

 ןיימ .ךיילגוצ ןעמעלַא טימ שיט רעייא ייב טצעזעג ךיז ,ךייא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב

 -עגנָא רעבָא טָאה ריא ןעוו .םישנא ןיב שיא ןַא ,רועיש ַא ןָא ןעוועג זיא דיירפ

 רימ זיא ,טשינ רָאג ײטשרַאפ ךיא זַא ,ןעזרעד בָאה ךיא ןוא הרות ןגָאז ןביוה

 "יה !יבר .ןענורעגסיוא רימ ןופ זיא דיירפ ןיימ ןוא ןצרַאה ןפיוא רעטיב ןרָאװעג

 ןייטשרַאפ ןוא דימלת רעייא ןרעוו וצ ןייז וצ יואר ןָאט ךיא לָאז סָאװ !יבר רעקיל

 ."!הרות רעייא

 ןייז ןיא ןענורעג ןענייז ןרערט ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה דיי רעד

 ןדִיי םעד טנַאה עטכער ןייז טגײלעגפיורַא ןמלז-רואינש 'ר טָאה .ןיירַא דרָאב

 :לוק דלימ ַא טימ םיא וצ טדערעג ןוא לסקַא ןפיוא

 !ןייז קיטעמוא טשינ ןעמ רָאט תבש ןוא -- תבש זיא'ס !ןענייוװ ףיוא טרעה,

 ,תודיסח ןופ הטיש סבוט"םש-לעב םעד ןעוװעג ריבסמ שיט םייב טנייה בָאה ךיא

 וצ ןבעג ךייא ךיא לעװ ,םירוביד ךרוד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה ריא ביוא זיא

 זיא ןייז ללוכ טעװ סָאװ ,ןוגינ ַא ןעגניז טציא לעװ ךיא ,הניגנ ךרוד ןייטשרַאפ

 ."בוט-םשילעב םענופ הטיש עצנַאג יד ךיז

 .תוקיתמ סיורג טימ ןוגינ ַא ןעגניז ןביוהעגנָא טָאה ןמלז-רואינש יבר ןוא

 .ןבעל ןוא בייל ץנַאג ןייז טימ טרעהעג טָאה דַיי רעד ,ןטייווצ ןכָאנ "לַאפ, ןייא

 רעטייװ סָאװ ןוא םערב ןייק טימ טרירעג טשינ ,טרעווילגרַאפ יװ ןענַאטשעג

 ַא ,טלַארטשעצ םינּפ ןייז ךיז טָאה רעקיטכיל ץלַא ,ןגיוצעג ךיז טָאה ןוגינ רעד
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה דיירפ עמערַאװ ַא ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה טייקילעזקילג

 ַא ,דַיי רעד טָאה ,טקידנעעג ןוגינ םעד טָאה "בר, רעד ןעוו .רעדילג ענייז עלַא

 !םענַאב ךיא !ײטשרַאפ ךיא ,יבר; :הוודח סיורג טימ ןעַירשעגסיױא רעטלַארטשעצ

 "!ךימלת רעייא ןייז וצ יואר ןיב ךיא זַא ,ליפ ךיא

 הרות ןגָאז ןדעי ךָאנ זַא ,טריפעג רעידַאיל רעד ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיז ןעניפעג רעמָאט ידכ ,ןוגינ םעדיטָא ןעגנוזעג רע טָאה

 הרות יד ,יז רע טָאה ,ןעוועג גישמ ןצנַאגניא טשינ הרות ןייז ןופ רעטרעוו יד

 סבר םעדצ םויה דע טפור'מ סָאװ ,ןוגינ םעד ךרוד ןעוועג ריבסמ רעדיוו ,ענייז
 ."ןוגינ

 טי 1

 -נטײדַאב ץנַאג ַא ןענעכייצרַאפ וצ ןבעגעגנייא .ךיז ,טָאה עיצידעּפסקע רעד

 עכעלרעדנוװװ טלייצרעד ןרעוו'ס עכלעוו ןגעוו ,םינוגינ ןוא רעדיל לָאצ עקיד

 עכלעזַא עכעלטע ןבעגרעביא ָאד ךיא לעװ :ןעגנוריסַאּפ ערַאדנעגעל ןיא תוישעמ

 .סעדנעגעל-הניגנ

 ,טלייצרעד רעטייוו ָאד ןרעװ סָאװ ,סעדנעגעל יד וצ רעדיל ןוא םינוגינ יד

 ףַארגָאנָאפ רעזדנוא ךרוד ,טעטש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןעמונעגפיוא רימ ןבָאה

 םוצ ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאנטע ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ,טקישעגּפָא םתעשב ייז ןוא

 -ּפָא ןטרָאד ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןפָאה רימָאל .דַארגָארטעּפ ןיא ייזומ ןשיפָארגָאנטע

 .תומילשב טיהעג
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 יישנל תואנ ךלמ 'ה , טטיישענ םעד

 ןוח ןייז לדנעמ ןוא
 רָאי ןיא ,שזובשזעמ ןיא ,עיצידעּפסקע רעשיפַארגָאנטע רעד ןופ ןעמונעגפיוא)

 ןבָאה םיא ןופ וקרַאירינ יא בר טציא ,קיב םייח 'ר ברה ןופ ןעגנוזעג ניירַא ,1913

 יי -:(תשעמ עקידנגלָאפ יד ךיוא ןבירשרַאפ טלָאמעד 'וימ

 *שזעמ ןופ טייוו טשינ .לטעטש ןיילק ַא .,עװַאיליּפ ןופ רחוסד דלַאװ רעכייר ַא

 ןיא ןָאטעגנײרַא ןעועג זיא סָאװ ;טסעק ףיֹוא םעדייא ןַא טַאהעג טָאה ,שזוב

 ירָאפ לדנעמ טגעלפ רָאי ןיא לָאמ רָאֹּפ ַא ,ןסייהעג רע טָאה לדנעמ .תודיסח

 ךיז ןוא ט"שעב םייב ךיז ןשטנעב וצ -- ,שזובשזעמ ןייק ,רעווש ןטימ םענייניא
 ,תודיסח ןופ לַאװק ןרעטיול םענופ ןעקנירטוצנָא

 ַא ןכוז ןבייהנָא טפרַאדַאב טָאה לדנעמ ןעוו ,רעװש ןייז זופ טיוט ןכָאנ

 לָאז ט"שעב רעד זַא ,שזובשזעמ ןייק ןעמוקעג רע זיא ,ןבעל ןיא הסנרּפ"דמעמ

 ךיז ןייז וצ סנרפמ ידכ ,ןעמענ ךיז לָאז רע סָאװ וצ ןזיײװנָא ןוא ןייז ךירדמ םיא

 ןסייהעג םיא ןוא השקב ןייז טרעהעגסיוא ט"שעב רעד טָאה .תיב-ינב ענייז ןוא

 חסונ ןייז וצ ךיז ןרעהוצ ,זיולק ןייז ןיא ןענװַאד ,תבש ףיוא םיא ייב ןביילברַאפ

 םעיײנ םעד ןופ ןוגינ םעד ןורכז ןיא ןעמעננײרַא טוג רקיע רעד ןוא ,הליפתה

 תבש ןקיטניה םעד טעװ ,ןײלַא ט"שעב רעד ,רע סָאװ ,"שבל תואג ךלמ 'ה;

 .לָאמ ןטשרע םוצ ןעגניז

 ט"שעב רעד רָאנ יו ,תבש-תלבק וצ ןוא ,טגלָאפעג קידהענכה טָאה לדנעמ

 ולוכ ןרָאװעג לדנעמ זיא ,"שבל תואג ךלמ 'ה;, םעיינ ןייז ןעגניז ןביױהעגנָא טָאה

 ךיז ןצירק ןוגינ םענופ רענעט עקילייה יד זַא טריּפשרעד ןוא רעהעג ולוכ ,שגר

 םישוח ענייז ןענייז תבש ןצנַאג םעד .דעו םלועל חומ ןקידנעִילג ןייז ןיא ןייא

 ,הליפתה חסונ סט"שעב םעד ןעמענוצפיוא טלעטשעגנָא ןוא ןגיוצעגנָא ןעוועג
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 ךָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 טימ ךיז ,ןעלעדנעמ ןפורעגניירַא ט"שעב רעד טָאה הלדבה ךָאנ תבש יאצומ -

 |  ;טגָאזעג ױזַא םיא וצ ןוא דחוימ רדח ןייז ןיא טכַאמרַאפ םיא

 ,"שבל תואג ךלמ 'ח. םעיינ ןיימ טרעהשג וטסָאה תבש-תלבק וצ !לדנעמ;,

 ףייז ר וצ םצמצמ ךיז עז .ןעגניזרעביא לָאמַאכָאנ ריד רַאפ םיא רעטציא ךיא לעװ

  ,"ןעגניזכָאנ ןוא ןעמענוצרעביא םיא

 :טרעפטנעעג תווינע סיורג טימ לדנעמ טָאה

 םענופ ןעמונעגרעביא ךיא בָאה ןוגינ ןקיליײה רעייא זַא ,ליפ ךיא ,יבר;
 ,"ןיוש םיא ןעק ןוא -- ןרעה לָאמ ןטשרע

 סיורג טימ "שבל תואג ךלמ 'ה, טעד ןעגניז ןביוהעגנָא רוביד-ידכ-ךות ןוא

 םיא טָאה ט"שעב רעד יװ ױזַא טַארוקַא ,תובהלתה רעקידלַאװעג ןוא תוררועתה
 ,תבש-תלבק וצ ןעגנוזעג

 ןקידתוקיתמ ןייז וצ גנוקיצטנַא סיורג טימ טרעהעגוצ ךיז ט"שעב רעד טָאה

 םיא וצ ןוא ןעגניזכָאנ ןכעלטקניּפ ןייז ןופ ןרָאװעג לעּפתנ קרַאטש זיא ,לוק
 : טגָאזעג

 לדנעמ סָאװ וצ -- ,"זיולק ןיימ ןיא רימ ייב עקַאט ןוא ,ןזח ַא רעוו ,לדנעמ,

 ןעוועג םיכסמ ,טייקילעזקילג סיורג טימ ,דלַאב טָאה

 וצ ןגיוצעגוצ ,טנַאה יד ןבעגעג םיא ט"שעב רעד טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב

 :ןָאטעג-גָאז ַא ,רעיוא ןפיוא טעמכ ,ליטש רעד ןיא ןוא ךיז

 סָאד זַא ,וטסלָאז ןסיוו ןוא ,ךייח ימי לכ ןייז סנרפמ ךיז וטסעװ תונזח ןופ;

 ,"דומע םענופ ןפוטשקעװַא ךיד טעװ ןעמ ןעוו ןענװַאד וטסעװ לָאמ עטצעל

 רעד ,זיולק סט"שעב םענופ ןזח רעקידנעטש רעד ןבילברַאפ זיא לדנעמ ןוא

 -עג זיא ןוא ןעוועג םש הנוק ןכיגניא רָאג ךיז טָאה "שבל תואג ךלמ 'ה? רעיינ

 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םידיסח ןוא םיברוקמ לָאצ רעסיורג רעד ןופ ןרָאװעג ןעגנוז
 ,טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ ,ט"שעב םוצ שזובשזעמ ןייק

 טימ ןוא ררושמ ַא ןעגנודעג ןזח לדנעמ טָאה ט"שעב םענופ תוקלתסה ןכָאנ

 םיתבש ןענװַאד וצ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרעדנַאװ טזָאלעגסױרַא ךיז םיא

 ,סיורָאפ ןעגנַאגעג םיא זיא *"ןזח סמש-לעב םעד; ןעמָאנ ןייז .ןזיולק עשידיסח ןיא

 טימ ןעמונעגפיוא םיא ןעמ טָאה ,ןעמוקעג רָאנ זיא רע ןיהּוװ ,טָאטש רעדעי ןיא ןוא
 ,הבידנ דיב ןעוועג הנהמ ךָאנרעד ןוא תבש ַא ןענוװַאד טזָאלעג ,דובכ

 טָאטש ןופ טעוועדנו-ענ'עג ,ררושמ ןייז טימ ןזח לדנעמ ,ייז ןבָאה ױזַא ןוא
 ,קסנעזיל ןייק ךיוא ןעמוקעגנָא געוו-רעדנַאװ רעייז ףיוא ןענייז ייז זיב ,טָאטש וצ

 ןיבר םענופ קהבומ דימלת רעד ,קסנעזיל ןופ ךלמילא בר ןיבר םענופ טָאטש יד

 ,ט"שעב םענוֿפ םוקמ-אלממ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,דיגמ רעשטירזעמ ,רעב בוד בר

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא ןעוועג זיא הגהנה ןייז יוו ,ןעמוקעג ןזח לדנעמ זיא
 םיא יב תבש ןענוװַאד וצ תושר ןטעב ,ךלמילא 'ר ןיכר םוצ ,ארתאד-ארמ םוצ

 ןופ ךָאנ טרפב ,םינזח ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה ךלמילא יבר רעד .זיולק ןיא
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 ןַאמטכער םהדובא

 טשינ לַאמנייק ןזח ןדמערפ ןייק זיולק ןיא ךיז ייב טָאה ןוא ,םיררושמ טימ םינזח

 ,ךלמילא 'ר טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג זיא לדנעמ ןעוו רעבָא ,דומע םוצ טזָאלעגוצ

 םיא רע טָאה ,ןצנַאגניא ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ םיא ,ט"שעב םענופ דובכ ןבילוצ

 .סטכַאנ-וצ-קיטיירפ רָאנ ןענװַאד וצ טביולרעד

 ,ןייז וצ תבש לבקמ ןבױהעגנָא טָאה ןזח לדנעמ רָאנ יו זַא ,ןעשעג זיא סע ןוא

 -מורַא םיא טָאה האליע הוודח ַא ,תוררועתה סיורג ןעמוקַאב ךלמילא יבר רעד טָאה

 ,שפנה תולכ דע שממ תובהלתה עקידתוקיתמ ַא טריּפשרעד טָאה רע .ןעמונעג

 ןעגניז ןביוהעגנָא תבש-תלבק ןופ ףוס םייב ןבָאה ררישמ ןטימ לדנעמ ןעוו ןוא

 םיצולּפ ךלמילא יבר רעד טָאה ,ט"שעב םענופ ןוגינ ןטימ "שבל תואג ךלמ 'ה,

 ותמשנ-החרּפ טעװ עלערָאה ַא ךָאנ זַא ,סיוא םיא ךיז טזָאל תויח סָאד זַא ,טליפרעד

 טימ זיא ןוא טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז ,ןקָארשרעד קרַאטש ךיז רע טָאה ,ןרעוו

 ןײלַא ןוא טּפוטשעגקעװַא טנעה עדייב טימ םיא ,ןזח םוצ ןּפָאלעגוצ טעּפמיא סיורג

 ,בירעמ ןענוװַאד סָאד ןוא תבש-תלבק סָאד טקידנערַאפ ןוא דומע םוצ טלעטשעג ךיז

 לדנעמ ןטמעשרַאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ךלמילא יבר רעד זיא ןענװַאד ןכָאנ ףכית

 טזומעג טָאה רע זַא ,טרעלקרעד םיא ןוא ןובלע ןרַאפ הליחמ םיא ייב ןטעבעג ,ןזח

 ןופ םיא טלָאװ ,ןיע-ףרה ןייא ךָאנ ןטרַאװ ןעוועג לָאז רע ןעוו תמחמ ,ןָאט ױזַא

 ררושמ ןטימ ןזח םעד ןטעברַאפ רע טָאה .ןעגנַאגעגסױא המשנ יד תוקיתמ סיורג

 ,דובכ סיורג ייז טלייטעגוצ ןוא תבש ףיוא ךיז וצ

 ןזח םעד ןטעבעג ךלמילא 'ר יבר רעד טָאה ,הכלמ הוולמ ייב ,תבש יאצומ

 ןוא ט"שעב םענופ השעמ ַא ,םידיסח ייב רעגייטש רעד זיא'ס יװ ,ןלייצרעד וצ

 .ןזח ןייז ןרעוװ וצ ןעוועג הכוז טָאה רע ױזַא יו ךיוא

 םוצ ןעמוקעג זיא רע ױזַא יו תוכיראב ןבעגעגרעביא תליחת לדנעמ טָאה

 ט"שעב רעד ױזַא יוװ ;הסנרּפ דמעמ ַא ןגעוו ןייז הצע-לאוש ךיז בוט-םש-לעב

 תואג ךלמ 'ה; ןופ םענייז ןוגינ םעיינ םעד ןענרעלסיוא ךיז ןסייהעג םיא טָאה

 רדח ןייז ןיא םיא טימ טרעדנוזעגּפָא תבש-יאצומ ךיז טָאה רע ױזַא יו ;"שבל

 ט"שעב רעד םיא טָאה טלָאמעד זַא ןוא ;ןעגנוזעגכָאנ ןוגינ םעד טָאה רע ּוװ ,דחוימ

 | .זיולק ןיא םיא ייב ןזח ןרעוו ןסייהעג

 טָאה רע סָאװ ,השעמ עקיזָאד יד-טָא ןבעגעגרעביא לדנעמ טָאה ייברעד ןוא

 :ט"שעב םענופ טרעהעג תודועס-שולש וצ תבש םענעי

 -גייא ,ראופמ ןינב ַא ,ץַאלַאּפ ַא טיובעג דנַאנַאכרוד רָאי עכעלטע טָאה סכוד ַא

 -סקַאלש ַא ןסיג ןביוהעגנָא םיצולּפ טַאה ,ןענוװַאד ןעגנַאגעג זיא קידצ ַא תעב ,לָאמ

 רעד זיא ,ןזָאלבעג טָאה טניוומערוטש רעקרַאטש ַא ןוא ןלַאפעג זיא לגָאה ַא ,ןגער

 ןזיב םענופ ךיז ןציש וצ ידכ ,ץַאלַאּפ ןטקידנערַאפ טשינ םעד ןיא ןיײרַא קידצ

 -עגפיוא ןגער רעד ןוא טליטשעגנייא ךיז טָאה טניוו-םערוטש רעד ןעוו .רעטיוועג

 רָאנ יו זַא ,ןעשעג זיא סע ןוא .ץַאלַאּפ םעד טזָאלרַאפ קידצ רעד טָאה -- טרעה
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 -עג ץַאלַאּפ רעד טָאה -- טרעטייוורעד ךיז ןוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא קידצ רעד

 ,ןלַאפעגנייא ןוא טכַארק
 תילכת רעצנַאג רעד זַא :טרעלקרעד טלָאמעד סָאד טָאה ט"שעב רעד ןוא

 טייצ רעצרוק רעד ךרוד קידצ םעד ןקרַאטש ןוא ןציש וצ ידכ רָאנ ןעוועג זיא ןינבה

 ןייז טריפעגכרוד טָאה ןינב רעד יו לענש ױזַא ןוא ,רעטיוועג ןזייב םענופ

 ןבילבעג טשינ םיא זיא'ס ןוא ,ןוקית ןייז ןעמוקַאב רע טָאה ,תוחילש עטמיטשַאב

 ,ןלַאפעגנייא רעבירעד רע זיא --- ןביילב וצ רעטייוו סָאװ בילוצ

 טלָאמעד; :ןבעגעגוצ ץפיז ןפיט ַא טימ ןוא םעטָא םעד ןגױצעגּפָא טָאה לדנעמ

 ךיז ןענעגעזעג םייב ריִמ רע טָאה ,ןזח ןרעוו ןסייהעג רימ טָאה ט"שעב רעד ןעוו

 -קעװַא ךימ טעװ ןעמ ןעוו ןענוװַאד ךיא לעװ לָאמ עטצעל סָאד זַא ,טגָאזעג ךיוא

 זיוש טלעוו רעד ףיוא תוחילש ןיימ בָאה ךיא זַא ,ךיא סייוו .דומע םענופ ןפוטש

 ."ןעמוקעג טציא זיא טייצ ןיימ זַא ןיא ןעוועג ןקתמ סניימ בָאה ךיא ,טריפעגכרוד

 יד סָאד זיא ןזח רעד זַא ,ןפירגַאב ןוא ןענַאטשרַאפ ךלמילא יבר רעד טָאה

 םיא ןיא טָאה רע סָאװ ,תוררועתה רעד ךרוד זַא ןוא .ץַאלַאּפ םענעי ןופ הניחב

 סט"שעב ןטימ טפַאשרַאפ םיא טָאה רע סָאװ דיירפ רעסיורג רעד ךרוד ,ןפורעגסיױרַא

 טָאה ,הרמזהו הרישה לכיה םענופ טמוק סָאװ ,"שבל תואג ךלמ 'ה, םעד ןופ ןוגינ

 -עד ןוא ,ןוקית ריא ןעמוקַאב אלימב ןוא תילכת ריא טכיירגרעד המשנ סנזח םעד
 ,ףוג ןשידרע ןייז ןזָאלרַאפ בורקב יז טעוװ רעביר

 'ר יבר רעד םיא טָאה ,ןברָאטשעג ןזח רעד זיא ןגרָאמ ףיוא .הווה ךכ ןוא

 ררושמ םעד ןסייהעג רבק םענעפָא םייב ,םלוע-תיב ןפיוא ןעוועג הוולמ ךלמילא

 ךלמילא 'ר יבר רעד טָאה ללוגה תמיתס ןכָאנ ןוא ,"שבל תואג ךלמ 'ה, םעד ןעגניז

 .טגָאזעג שידק םיא ךָאנ ןיײלַא

 וצ ןעמוקעג ררושמ רעד זיא -- טלייצרעד טרעוו -- םורַא געט יירד ןיא

 ,סנזח םעד ןבעל רבק ַא ןטיירגוצ םיא רַאפ לָאז ןעמ ןטעבעג ןוא אשידק הרבח רעד

 ןעמ זַא ,ןעוועג הלגמ םיא ןוא םולח ןיא םיא וצ ןעמוקעג זיא ןזח לדנעמ תמחמ

 סט"שעב םעד ןעגניז וצ ידכ ןדע-וג ןיא ןייז וצ תבש לבקמ דבכמ םיא זיא

 טשינ ךיז ,ןזח לדנעמ ,רע ליוװ ,ךלמילא 'ר ןיבר םעד דובכל "שבל תואג ךלמ יה,

 ,ררושמ ןייז ,רימ ןָא דומע םוצ ןלעטש

 זַא ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ךלמילא ןיבר םעד ןבעגעגרעביא סָאד טָאה'מ זַא

 ,ןעוועג רהטמ ךיז רע טָאה -- ,ןדע-ןג ןיא תבש-תלבק וצ ןייז וצ ןפורעג טרעוו רע

 ,המשנ עקיליײיה ןייז טכיוהעגסיוא ןוא טעב ןיא טגיילעג
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 - חילת רעד רַאּכ ןופ ייםינישלמל

 ("האמוט ץרַאװש, ,"ןבל הדש; ןפורעג טָאטש יד ןבָאה ןדִיי) ווָאקרעצָאלעיב ןיא

 זַא ,םיררושמ ענייז טימ ןזח-טָאטש םעד ףיוא לובלב ַא טכַאמעג טַאהעג ןעמ טָאה

 טָאטשנָא ייז ןבָאה "העושת ןתונה; םעד ןכַאמ ןתעב לוש רעסיודג רעד ןיא תבש

 -גײרַא םיררושמ יד טימ ןזח םעד ןעמ טָאה ,ןטלָאשעג םיא -- רסיק םעד ןשטנעב

 .ןעגנעה ךרוד ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ ייז טָאה'מ ןוא הסיפת ןיא טצעזעג

 ,קיטנוז ַא ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןיד-קסּפ םעד ןױיפוצכרוד גָאט רעד

 ערעייז טימ םירעױּפ ךס ַא רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז

 -יטנַאג יד ,ןדִיי עטּפשמרַאפ יד טעוו'מ ױזַא יו ןעז וצ ידכ ,רעדניק ןוא רעבייוו

 טָאה'מ תעב זַא ,טלייצרעד טרעוו .תוילת עטיירגעגוצ יד ףיוא ןעיצפױרַא ,"ןטסירק

 געוו ןטצעל רעייז ףיוא ייז ןבָאה ,תוילת יד וצ טריפעג םיררושמ יד טימ ןזח םעד

 ןוא .הרשע-הנומש רעקידעכָאװ רעד ןופ "..הוקת יהת לא םינישלמלו, :ןעגנוזעג

 ךיז טָאה לוק סנזח םעד .בל-תרבש ןוא תובצע סיורג טימ ייז ןבָאה ןעגנוזעג

 יד ןוא ּפעק סעמעלַא רעביא קרַאמ רעװקרעצָאלעיב םענופ ללח םעניא ןגָארטעג

 ױזַא ןוא ,רעיורט טימ עטּפַאזעגנָא תולוק טימ ןטלַאהעגרעטנוא ןבָאה םיררושמ

 ,תוילת יד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז זיב ,ןעגניז ןייא ןיא ןטלַײהעג יז ןבָאה
 םירעיױוּפ יד ןופ רעצרעה יד טרירעג טָאה הניגנ יד .ןעשעג זיא סנ ַא ןוא

 -רַאפ יד ךיוא .ןטייז עלַא ןופ ןענייוועג טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס .סעטרעיוּפ יד טימ

 ןפיוא דלַאב עקַאט .ןוא ,ןרָאװעג רעכייוו ןענייז םיטפוש יד ןופ רעצרעה עטרענייטש

 יד טימ ןזח םעד ןוא ןידיקסּפ ןקידרעירפ רעייז טכַאמעג לטבמ ייז ןבָאה טרָא

 ,ןזָאלעג יירפ םיררושמ

 םיא ןוא *..,םינישלמלו, םעד טנרעלעגסיוא ךיז ןדִיי רעווקרעצָאלעב יד ןבָאה

 .רעיורס ןופ ןוא דיירפ ןופ ,טייהנגעלעג רעדעוװטעי ייב ןעגנוזעג
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 ןוגינ טכוטמַאּפ םעד

 -ַאיליּפ יד ,בייל יבר ןעמָאנ ןטימ קידצ ַא טבעלעג (1769 ןיא) תוגירה סעטנָאג

 ןייז ןגעװ ,ןבײל 'ר רעייז ןגעוו ןלייצרעד וצ תוישעמ ךס ַא ןסייוו ןדִיי רעוו

 תוכז ןייז ןיא זַא ,טביולגעג וליפַא ןבָאה ייז .תוקדצ סיורג ןוא תווינע ,תוריהז

 ,תולייח עשירעדרעמ ענייז טימ ןעטנָאג ןופ ןרָאװעג לוצינ טָאטש רעייז זיא

 "עג ביל רע טָאה ןעמעלַא .לארשי-בהוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא בייל יבר

 א ענייז םורַא טייג עװַאיליּפ ןיא .ךיז וצ ןעועג ברקמ םענייא ןדעי ןוא טָאה

 קידצ רעצנַאג-ןייק-טינ ַאק ןגָאז וצ טַאהעג ביל לָאמעלַא טָאה רע סָאװ ,ארמימ

 ,"םיעשר עצנַאג ךיוא ביל טָאה קידצ רעצנַאג א .םיעשר עצנַאג-ןייק-טינ ביל טָאה

 ,םידימלת ךס ַא ןוא םידיסח לָאצ עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע

 ןייז ררועמ ןוא םיבושי עשידִיי רעביא ןרָאפוצמורַא ןייז טגעלפ אדבוע ןייז

 ,הרות ןענרעל רעדניק ערעייז ןקיש וצ ןדיי-ספרָאד יד

 ענייז ןופ עכעלטע טימ ןרָאפעג זיא רע ןעוו לָאמניײא זַא ,טלייצרעד טרעוו

 טפייפעג טָאה סָאװ ,ךוטסַאּפ ַא ,לגנִיי שַייוג ַא ןרָאפעגיײברַאפ ייז ןענייז ,םידימלת

 םעד טרעהרעד טָאה בייל 'ר ןוא טנעָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ןעוו .לפייפ ַא ףיוא

 םעד ןלעטשּפָא ןסייהעג רע טָאה ,טפייפעגסיוא טָאה ךוטסַאּפ רעד סָאװ ,ןוגינ

 ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,ןוגינ םוצ טרעהעגנייא טוג ךיז ןוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ

 יבר טָאה ,ןפייפ טרעהעגפיוא טָאה ךוטסַאּפ רעד ןעוו .לפייפ סכוטסַאּפ םענופ

 -לעז םעד ןפייפסיוא רעדיוו לָאז רע תועבטמ עכעלטע ןבעג םיא ןסייהעג בייל

 םידימלת ענייז טימ בייל יבר קידצ רעד זיב ,לָאמ עכעלטע ױזַא ,ןוגינ ןקיב

 בייל יבר זַא ןוא .ןעגנוזעגכָאנ םיא ןוא ןוגינ םעד ןעמענַאב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 ,ךגינ ןצנַאג םעד ןעגניזסיוא יונעג טנעקעג ןיוש ןבָאה םידימלת ענייז טימ

 רָאג ןפייפסיוא ןביוהעגנָא ףוסל ןוא ןרעטנָאלּפ ןביוהעגנָא לכוטסַאּפ סָאד ךיז טָאה

 ,ןוגינ רעדנַא ןַא

 ןופ ןטייצ יד ןיא טָאה ,עילָאדָאּפ ןיא עלעטעטש לציּפ ַא ,עווַאיליּפ ןיא
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 ןַאמטנצר םהרבא

 -עגקעװַא לענש ףיוא זיא'מ ןוא לדרעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא בייל 'ר טָאה

 ךוגינ םעד ןיוש טעװ ךוטסַאּפ רעד, :ןָאטעג גָאז ַא ייברעד טָאה בייל 'ר ןוא ןרָאפ

 -רעד רעטעּפש סָאד טָאה ןוא ,"לפייפ ןייז ףיוא ןפייפסיוא ןענעק טשינ לָאמנייק
 :ױזַא טָא רערָאפטימ ענייז וצ טרעלק

 רע זיא .ןעגנוזעג שדקמה:תיב ןיא םייול יד ןבָאה ןוגינ ןקיזָאד םעד;

 .ןעגניז ןתעב טַאהעג טָאה יול ַא סָאװ הרז-הבשחמ ַא ךרוד ןרָאװעג םגפנ לָאמניײא

 -לכיה םוצ ךיז ןבייהפיוא טנעקעג טשינ ןוא ןרָאװעג טכעװשרַאפ ןוגינ רעד זיא

 -פיוא ךוטסַאּפ רעד םיא טָאה ,לפשה-םלוע ןפיוא ָאד ןבעווש ןבילבעג ןוא הניגנה

 ןבָאה ,טנרעלעגסיוא ןוגינ םעד ךיז ןבָאה רימ זַא טציא .לפייפ ןייז ףיוא טּפַאכעג

 -סַאּפ ןשִיױוג םענופ טזיילעגסיוא ןוא ןעוועג ןקתמ םיא הנווכ טימ קידנעגניז רימ

 ןסעגרַאפ דלַאב םיא טָאה ךוטסַאּפ רעד סָאװרַאפ הביס יד זיא סָאד ןוא ,ךוט

 ,ןליּפש טנעקעג טשינ רעמ ןוא

 נוק לענש ךיז ,"ןוגינ סכוטסַאּפ םעד; ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,ןוגינ רעד טָאה

 טָאה'מ ןוא טנעקעג םיא ןבָאה עלַא .טנגעגמוא ןוא עוװַאיליּפ רעביא ןעוועג םש

 יםימי ןוא תוחמש עשידִיי עלַא ףיוא ,ןתיוב ףיוא ,תונותה ףיוא ןעגנוזעג םיִא

 .םיבוס
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 ָארימענ ןיא "ףונינ רעשלדיימ רעד,

 "שנישטשנַאּפע יד טשרעהעג ךָאנ טָאה עניַארקוא ןיא ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ
 וצ זיא ,םיסכוד:םיצירּפ יד ייב טכענק"בייל ןעוועג ךָאנ ןעניײז םירעיוּפ יד ןוא

 גייז .תושפנ-גרוה א ,רזכא ןַא ,סכוד רעזייב ַא ןעוועג ווָארימענ ןיא טייצ רענעי

 טאלג חצר-תוכמ ןגָאלשעג ,ןסַאּפ ייז ןופ ןדנושעג ,טעװעטַאקעג רע טָאה םירעיופ
 ,ןטָאשעג רעדָא ןעגנָאהעג ןכערברַאפ ןטסדנימ ןרַאפ ןוא ןגעוו האנה ןופ

 "עג שממ ךיז ןוא טפדורעג קידנעטש רע טָאה ווָארימענ ןופ ןדַיי יד ךיוא

 יד ףיוא ןעוועג רזוג ,רזכא רעד ,סכוד רעד לָאמנייא טָאה .טולב רעייז ןיא ןדָאב

 יד ןופ יירד ןלעטשוצ םיא ןעמ לָאז ןרעוו ןריובעג ןייז ןופ גָאט םוצ זַא ,ןדִיי

 טסּוװעג טשינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ -- ,ווָארימענ ןופ דעלדיימ עשידִיי עטסנעש

 .ןַאמ ןייק ןופ

 טָאה'מ .ןצרַאה םוצ ןעמונעג קרַאטש הריזג ערעטיב עקיזָאד יד ןדִיי יד ןבָאה

 ןכַאמ וצ לטבמ ױזַא יו רעבָא הפורת ןייק ,ןעוועג תינעת:רזוג ,ןָאטעג הליפת

 רעד ןעמוקעג זיא'ס זַא זיא .ןעניפעג טנעקעג טשינ ייז ןבָאה --- הריזג עזייב יד

 -- טלעטשעגּפָא טַאהעג טָאה סכוד רעד סָאװ ,ןימרעט ןופ גָאט רעטמיטשַאב

 לרוג רערעטיב רעד ןעמעוו ףיוא ,ךעלדיימ יירד ןוא ,לרוג ןפרָאװעג ןעמ טָאה
 ןיא סכוד םוצ ,תוללי ןוא תויכב טימ ,ןרָאװעג טריפענּפָא ןענייז ,ןלַאפעג זיא

 | | ,ןײרַא .ץַאלַאּפ
 ךיז ןבָאה טסעג ענייז טימ סכוד רעד זַא ,ןייב סכודה בל בוט יכ יהיו

 לָאז'מ ,ןליופַאב סכוד רעד טָאה -- ךעליירפ ןרָאװעג ןוא טעקָאילשזעגנָא טוג

 יד רָאנ יװ ,זיא .טעקַאנ רעטומ -- ךעלדיימ עשידִיי יירד יד ןריפניירַא ייז רַאפ

 ןעגניז ןביױהעגנָא ייז ןופ ענייא טָאה ,לעווש יד טנַאּפשעגרעבירַא ןבָאה ךעלדיימ

 סנעמעלַא ןיא ןעגנורדעגניירַא טָאה גנַאזעג ריא .ןוגינ ןקיצרַאה ןקירעיורט ַא

 -יכרֲאפ יו ןציז ןבילבעג ןענייז טסעג ערוכיש ענייז ןוא סכוד רעד .רעצרעה
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 ןַאמטכער םהרבא

 -רעסיוא םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ייז ןבָאה טייקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ ,עטפוש

 לדיימ סָאד ןעוו ןוא ,גנַאזעג ןופ ןפוא םעיינ ןצנַאגניא ייז רַאפ ,ןכעלטנייוועג

 טימ ךעלדיימ יד ןעקנָאשַאב ,טרידָאלּפַא גנַאל ייז ןבָאה ,ןעגניז טקידנעעג טָאה

 -עגּפָא ייז דַארַאּפ סיורג טימ ןוא טרירעגוצ טשינ ייז וצ ךיז ,תונתמ ערעייט

 ,םיהַא טקיש

 ןרַאפ טָאג טקנַאדעג ןוא טיירפעג ךיז טָאה'מ .החמשו הלהצ ווָארימענ ריעהו

 רעשלדיימ; רעד ןוא טנרעלעגסיוא עידַאלעמ יד ךיז ןעמ טָאה לענש רָאג .סנ

 הוודח סיורג טימ ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא -- ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא --- "ןוגינ

 ,הוצמ לש החמש רעדעי ייב

 שי ענג הקמת 6 = 26: לאטא ארש
 ןטנייב יי הי טעמז טמ סלוצ טנלעאטשלא גיד 2 לט

 .ןיװָאדוי המלש ןיפ טינשצלָאה -- .לוש ענרעצליה עטלַא ןַא
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 ךָאנ שידק טנַאז רענלאפ לדוד ינר
 רענניז ערעּפַא ןַא

 רבחמ ,ןיז טכַא סרעליבָאנועשט עלעטָאמ יבר ןופ רענייא ,רענלָאט לדוד יבר
 רעייז טָאה ,ערָעדנַא ןוא "דוד תלהק, ,*דזוד תוכרב, ,"דוד ןגמ :םירפס יד ןופ

 יבר זַא ,םידיסח ןשיװצ ןעמונעגנָא ןעוועג זיא'ס .הניגנ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש

 ןזח ןקידנעטש ןייז ךרוד זַא ןוא "הניגנה-לכיהג םעניא סנכנו אצוי ַא זיא לדוד

 טָאה'מ ןכלעוו ,("סניבר םעד עלעסַאי; ןפורעג עקַאט םיא טַאה'מ) עלעסָאי 'ר

 םייב םלוג רעד יוװ הניחב רעבלעז רעד ןיא רענלאט םייב זיא רע זַא ,ןטלַאהעג
 -ןיעמ , םענופ .ךיילג םינוגינ לדוד יבר טְּפעֶׁש םיא ךרוד זַא -- גָארּפ ןופ ל"רהמ
 ,"הניגנה לכיה; םענופ ןטימ אמַאס ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,"הניגנה

 םיא ןוא ןוגינ םעיינ ַא ןעגנערב תבש ןדעי טגעלפ סניבר םעד עלעסָאי יר

 ,ןרָאפעצ ךיז ןענייז ייז ןעו ,םידיסח יד .שיט םייב םידיסח יד טימ) ןעגניזנייא

 גנַאל טגעלפ'ס ןוא ,תומוקמ ערעייז ןיא טכַארבעג ןוגינ םעד ןבָאה ,ולחאל שיא
 רענלַאט עכיײרלָאצ יד ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא ןוגינ רעד ןוא ןעמענ טשינ
 ,בהש םוקמ לכב ,םידיסח

 שדחמ עלעסָאי - ךזח רעד טָאה םינוגינ ענעדיישרַאפ טרעדנוה ףניפ םורָא
 .ןעוועג

 ןבירשרַאפ| ןבָאה ְךיִמ סָאװ ,השעמ עקידריווקרעמ ַא ןלייצרעד ָאד ךיא ליוו = |
 0 ןוגינ רענלאט ַא ןופ חוכ .םעד ןגעוו גלאט ןיא ךוזַאב רעזדנוא תעב

 | | ;ֹוזַא טייג השעמ יד
 זיא ,םינב"ךושח ַא ,ענטיקַאד ,לטעטש םעגיילק םעד ןופ דיסח רענלאט ַא ייב

 ןיא "ייה רפסמ' תונורכז ענייז ןיא גנוריסַאֿפ יד טנָאמרעד יקסווָאקנימז יניפ- (* |
 ,1914 ,סעדָא.,102 'ז ,"תומושר, דנַאב ןטשרע
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 ןַאמטכער םהרובא

 יבר רעד ןעמעװ ,לגנַיי ַא ןרָאװעג ןריובעג ןעלדֹוד יבר ןופ הכרב רעד ףיוא

 ךָאנ ןוא סנטָארעג ַא ןעוועג זיא דניק סָאד .ריאמ ןבעג ןעמָאנ ַא ןסייהעג טָאה

 טימ .הניגנ וצ היטנ עסיורג ַא ןזיװעגסיױרַא ןיוש סע טָאה ךעלעקיוו יד ןיא

 גנירג םיא ןעמ טָאה הניגנ טימ .ןענייו ןופ טליטשעגנייא םיא ןעמ טָאה הניגנ

 רע טָאה ,ףלא ןַא ןופ הרוצ יד טסּוװעג טָאה רע רעדייא ךָאנ ןוא ,טעװעדָאהעג

 סנטַאט םעד ךיוא וליפַא ןוא ךעלדיל-גיוו סעמַאמ ןייז ןעגניזכָאנ טנעקעג ןיוש

 ,תורימז
 ,ןגנ-עדוי רעד ,רענייז ןוז רעד זַא ,טרַאװעג ןוא ןלָאװקעגנָא טָאה רעטָאפ ןייז

 לָאז רע ןיבר םוצ ןעמענטימ ןענעק םיא לָאז רע ידכ ,ןסקַאװרעטנוא לסיבַא לָאז

 טקילײהעג רקיע רעד ןוא סיז ,רָאלק ,קרַאטש ןייז לָאז לוק ןייז זַא ,ןשטנעב םיא

 - .ארובה-תדובעל
 ןעוועג הכוז טָאה רע רעדייא טלעוו רעד ןוֿפ קעֹװַא רעטָאפ רעד רעבָא זיא

 .ןיבר םוצ ןעלריאמ ןייז ןריפ וצ
 ,הנמלא יד ,רעטומ ןייז םיא טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא לסיבַא זיא לריאמ ןעוו

 "זיולק רענלאט? ןופ ןזח רעד ,קושילָאּפ ריאמ 'ר וצ ררושמ ַא רַאפ ןבעגעגקעװַא

 רענייא יװ טנכעררַאפ ןעוועג זיא קושילָאּפ .(האמוט ץרַאװש) ווָאקרעצָאלעיב ןיא

 לריאמ זַא ,ןעזרעד דלַאב רע טָאה ,םורַא טנגעג ןצנַאג ןיא םימסרופמ םינזח יד ןופ

 ןעגניז טזָאלעג םיא ןוא ןעוועג ברקמ קרַאטש םיא רע טָאה ,המילש-ילכ ַא זיא

 -סױרַא םיא וצ טָאה ןעמ ןוא טשַאררעביא ןעמעלַא טָאה ןעגניז ןייז .ָאלָאס ךיוא

 י| .גנונעקרענָא ןוא טפַאשביל סיורג ןזיוועג

 ןטלַאהעג ךיז ,הוואג ןיא ןלַאפעגנײרַא לריאמ זיא ןעגנַאזעג-ביול יד בילוצ

 קידהּפצוח טריפעגפיוא ךיז ןוא ןזח ָםעד ןגלָאפ טרעהעגפיוא ,סחוימ ןצנַאג ַא רַאפ

 טשינ ןרָאי יד ןייגרעד ןוא ךעלציּפש ןָאטּפָא טגעלפ רע .םיררושמ ערעדנַא יד יּפלכ

 ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה ןזח רעד .אפוג ןוח םעד וליפא רָאנ ,םיררושמ יד רָאנ

 לחומ לָאמעלַא םיא ןוא םילוזליז יד הבהאב ןעוועג לבקמ ,סעכ ןייז ןטלַאהעגנייא

 ןָאטעגּפָא לריאמ טָאה לָאמנייא זיב .ןעגניז ןכעלרעדנּוװ ןייז בילוצ ץלַא ,ןעוועג

 ןייז ןוא םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא ןזח םעד טָאה סָאװ ,לציּפש סואימ ַאזַא

 .טצַאלּפעג טָאה דלודעג

 ,םיארונ-םימי יד וצ טיירגעג ךיז טָאה'מ .טייצ-תוחילס ןעוועג זיא סָאד

 הליפת רעד רַאפ ןוא ןטָאנ יד טימ "החילס; סנוח םעד ןעמונעג לריאמ טָאה

 ."!עסקיש ַא ביל טָאה ןזח רעד; :רעטרעוװ עסואימ יד ןבירשעגניירַא ייונלוק עמש.

 ןעזרעד ןוא "ונלוק עמש; וצ ןעמוקעג זיא ןזח רעד ןעוו ,"תוחילס. ןגָאז ןתעב

 -רעביא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש רע טָאה -- ןָאטעגּפָא ָאד םיא טָאה לריאמ סָאװ

 .ךיז ןופ ןבירטרַאפ םיא ,םיארונ םימי יד רַאפ ךָאנ ,ןוא הּפצוח ןייז ןגָארט

 -לעב יסינ ייב ררושמ ןרָאװעג טרָאד ןוא ווענישעק ןייק קעװַא עקריאמ זיא

 .רעסעב טשינ טריפעגפיוא ךיז רע טָאה ןיסינ ייב ךיוא רעבָא .רעז
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארנַאנטע עשידיי

 ףיוא ענלַאט ןייק ןעמוקעג ןענייז םיררושמ ענייז טימ יסינ זַא ,ןפָארטעג טָאה

 .הניגנ טַאהעג ביל קרַאטש ,טגָאזעג יו ,טָאה סָאװ ,לדוד 'ר יבר רעד טָאה ,תבש ַא
 דובכל יסינ טָאה .הניגנ רעייז ןופ ןייז וצ הנהנ ,ךיז וצ ייֵז ןטעברַאפ ,תונזח ןוא

 יד ןעלריאמ טימ טרידוטשעגנייא ןוא "תרקבכ; םעיינ ַא טיירגעגוצ ןיבר םעד

 - "עגוצ םעד טָאטשנָא לריאמ טָאה ,ןעגניז םוצ ןעמוקעג רעבָא זיא'ס ןעוו .ָאלָאס
 - ."םירפא יל ריקי ןבה, םענעגייא ןַא םענייז רָאג ןעגנוזעג ?תרקבכ ןטיירג

 ןעגניזרעביא ןטעבעג ןוא ןעגניז סלריאמ ןופ ןלָאװקעגנָא רָאג טָאה יבר רעד

 ,טכַארטרַאפ ןסעזעג לדוד 'ר זיא ןעגניז סלריאמ ןופ טייצ עצנַאג יד ,לָאמַאכָאנ

 טָאה הניגנ יד זַא שוחב ןעזעג טָאה'מ ,ןעלריאמ ןופ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טשינ

 ,לָאמ עטייווצ סָאד ןעגניז טקידנערַאפ טָאה לריאמ זַא ןוא ,טרעדורעצ ןיבר םעד

 רעד זַא ,טשטנעבעג םיא ןוא ןעגניז ןייז טביולעג ,ןפורעגוצ לדוד 'ר םיא טָאה

 ,ןטיונ ענייז עלַא ןיא ןייטשייב םיא לָאז הניגנ רעקילייה ןוא רענייש ןייז ןופ תוכז

 םיא טָאה רע סָאװ סָאד ןעלריאמ ןייז לחומ טנעקעג טשינ טָאה רעזלעב יסינ

 םיא טָאה ןוא ,"תרקבכ; ןטרידוטשעגנייא םעד ןעגנוזעג טשינ ןוא טקינעּפשרעדיױװ

 | ,ךיז ןופ ןבירטרַאפ ךיוא

 "עג טשינ טָאה'מ .טרעהעג טשינרָאג ןעלריאמ ןופ ןעמ טָאה טייצ קיטש ַא

 רָאװעג ןעמ זיא םורַא טייצ ַא ןיא טשרע .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג זייז ּוװ טסווו

 רעד ךרוד זיא ןוא עירָאטַאװרעסנָאק יד טקידנעעג וועיק ןיא טָאה רע זַא ,ןרָאװעג

 טימ טַאהעג הנותח וליפַא ןוא ערעּפָא רעוועיק רעד ןיא רעגניז ַא ןרָאװעג טייצ
 ,ןיטסירק ַא -- ערעּפָא רעבלעז רעד ןופ ןירעגניז ַא

 "וקעג זיא סָאװ ,דיסח רענלאט ןטנַאקַאב ַא טנגעגַאב עקריאמ טָאה לָאמנייא

 ןוא טּפַאכעגמורַא םיא טימ ךיז ,טנעקרעד ךיילג םיא טָאה לריאמ .וועיק ןייק ןעמ

 . ןייז ןגעוו טנָאמרעד םיא טָאה דיסח רעד ןעוו ןוא ,ןיבר ןפיוא טגערפעגכָאנ ךיז

 ,דיירפ טימ טלַארטשעצ םינּפ סלריאמ ךיז טָאה ,"םירפא יל ריקי ןבה;

 זיא דיסח רענלאט ןטימ שינעגעגַאב רעד ךָאנ דלַאב זַא ,טלייצרעד טרעוו

 ,טרעלקרַאפ ןעגנַאגעגמורַא געט עצנַאג זיא רע .תובצע ןיא ןלַאפעגנײרַא לריאמ

 -רַאפ ןוא שילָאכנַאלעמ קרָאטש ןרָאװעג זיא רֶע זיב ,קידהרוחש הרמ ,קירעיורט
 | .בייוו עשִיוג ןייז טזָאל

 -לצעװ ןיא ,עירַא רעטסיוװַאב ַא ןופ ןעגניז ןטימניא לָאמניײיא זַא ,ןפָארטעג טָאה

 טײלגַאב טָאה רעטסעקרָא רעד ,טנכייצעגסיוא קרַאטש לָאמעלַא ךיז טָאה רע רעכ

 לריאמ רעבָא טָאה --- עלעקעטש ןטימ טכַאמ ןוא טייטש טנעגיריד רעד .,ןעגניז ןייז

 וא לדוד 'ר יבר רעד רָאג טייטש טנעגיריד םענופ טרָא ןפיוא יו ןעזרעד םיצילּפ

 יל ריקי ןבה; :ןעגניז וצ םיא טלעפַאב ןוא עלעקעטש ןטימ םיא טריגיריד רע

 עקַאט רע טבייה עמיטש רעקיכליה ןייז טימ ןוא ןיבר םעד לריאמ טגלָאּפ ."םירפא

 ןרָאי טימ ,לָאמַא טָאה רע סָאװ ,"םירפא יל ריקי ןבה; ןקיבלעז םעד ןעגניז וצ ןָא

 ,ןיבר םייב ןעגנוזעג ,ררושמ ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,קירוצ
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 ןאמטכצר םהרבא

 רעטסעקרָא .רעד .גנַאהרָאפ םעד רעטנורַא טזָאל'מ ,למוט רעסיורג ַא . טרעוו

 רעבָא לריאמ .ןלעטשּפָא םיא ליוזמ ,ןעיירש םֹורַא עלַא ,ןליּפש וצ ףיוא .טרעה

 ריקי ןבה; ןייז ןעגניז ןייא ןיא טלַאה ןוא טשינ םענייק טעז ,טשינ םענייק' טרעה

 .-ּפָארַא דלַאװעג טימ םיא טָאה'מ זיב -- תוקיבד ןוא תובהלתה סיורג טימ ייל
 | .עניב רעד ןופ ןגָארטעג

 רעשיטסיטרַא רעכיוה ןייז ןופ רעטנורַא ןצנַאגניא רע זיא טלָאמעד טניז |

 ַא .העיק טזָאלרַאפ טָאה רע ןוא טקיטיײיזַאב ערעּפָא רעד ןופ םיא טָאה'מ ,הגרדמ

 -רַאפ ,ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּֿפָא ,טָאטש ּוצ טָאטש ןופ ךיז טּפעלשעגמורַא טייצ קיטש

 ןעמוקנָא טזומעג ןטלעז טשינ ןוא ,טרעגנוהעג לָאמפָא ,ןענעקרעד וצ טשינ ןסקַאװ
 .טיורב-לטעב וִצ

 -עגנָא ,ןייז דנו-ענ ןוא ןרעדנַאװ גאל ךָאנ ,רע זיא דנַאטשוצ ַאזַא טָא ןיא

 .טײלעמערָא ערעדנַא עלַא ןשיווצ שדקה ןיא ןענַאטשעגניײא ןוא ענלַאט ןייק ןעמוק

 -רַאפ "תודועס שולש; וצ תבש ןדעי ןעוועג גהונ ךיז טָאה רענלאט לדוד יבר
 זיא תבש םענעי .טָאטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ טײלעמערָא עלַא ךיז וצ ןטעב

 ."תודועס"שולש וצ ןעמוקעג ,טײלעמערַא ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ,לריאמ ךיוא

 ,לדוד 'ר ןיבר םוצ

 םיצולפ לריאֿפ ךיז טָאה תורימז .עקידתודועס-שולש יד  ןּופ ! ןעגניז ןטימ ןיאה

 םידיסח יד זַא ."ףעגניז ליוו ךיא ,יבר, :ןעירשעגסיוא ןוא ףיוא לעטש ַא ַא ןבעגעג

 ,ןטרירעג ַא רַאפ ,העד-דסח ַא רַאפ ןעמונעגנָא םיא ייז ןבָאה ,שפנ םעד ןעזרעד ןבָאה

 ןטימ ןיא .שיט ןרעטניה ןופ ןּפעלשסױרַא םיא טלָאװעג ןיוש ןוא ,ןלֵציל אנמחר

  ףפורעג טָאה סָאװ ,לדוד 'ר ,ןיבר םענופ לוק סָאד טרעהרעד ךיז טָאה

 לריאמ ףגנמ רעד לריאמ זיא'ס !ךַאמעג םיא טזָאל !טשינ םיא טעּפעשט ,ןדִייא

 'רימָאל ,ןוקית ַא טכוז לריאמ ,הבושתב רזוח ַא זיא לריאמ !םיא טזָאל !ןעגניז ליוו

 .תוכז רעד לָאז ןֹוא יןעגניז םיא טזָאל !םיא טזָאל !ךיז וצ ןעמוק ןֿפלעה םיא עלַא

 ,"ףייטשייב םיא הניגנ ןַײז ךופ

 *םידפא יל ריקי ןבה;, ןקידפיאהונימימ* ןקילָאמַא ןייז ןעגנוזעג לריאמ טָאה -
 יו ןציז ןבילבעג ןענייז עלַא זַא ,תוקיתמ ליפוזַא טימ רע טָאה ןעגנּוזעג ןוא --

 לָאמ ןטשרצ םוצ םיא טָאה רע ןעוו טלָאמעד יװ ,טָאה לדוד יבר .עטפושיכרַאפ

 -בָאנ ןעגניזרעביא ןטעבעג ,ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טשינ םיא ןופ .,ןעגניז טרעהעג

 ,ענלאט ןיא םיא ייב ןביילב ןסייהעג ןוא ןפורעגוצ םיא ףוסל ןוא ,לָאמַא

 :טָאה ענייז המשנ יד ,, :םיברוקמ ענייז וצ טגָאזעג לדוד יבר טָאה תבש יאצומ

 ,"ןבָאה טשינ המוקת ןייק רעבָא ןיוש ןעק רענייז ףוג רעד ,ןוקית ריא ןגָארקעג
 'רצ ןעוועג הוולמפ .םיא טָאה לדוד יבר .ןעוועג ותנש-איצומ טׂשינ לריאמ טָאה

 .- .שידק טגָאזעג ,רָאי עצנַאג סָאד ,םיא ךָאנ ןיילַא טָאה ןֹוא ,ור רעקיבייא ןייז
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 ןוגינ קוניד רענלאט

 ..דיסח רענלאט ַא ,דִיי רערעטלע ןַא ןעוועג ןזח-טָאטש רעד זיא ץיווענשיוו ןיא

 עסיורג ַא ןענייז .ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יװ טנידעג טשינ ןיוש םיא טָאה עמיטש ןייז

 דיא'ס זַא ,טהנעטעג ןוא ןענװַאד ןייז טימ ןדירפוצ טשינ ןעוועג םיללּפתמ לָאצ

 טשינ סָאד ןבָאה רעּבָא םידיסח רענלאט יד .ןזה םעיינ ַא ןלעטשוצנָא טייצ ןיוש

 טָאטש ןיא הקולחמ עליטש ַא ןעגנַאגעגנָא טייצ קיטש ַא זיא .ןזָאלרעד טלָאװעג

 ,ןזח ןבילוצ

 טייקירעזייה יד זַא ןוא ,ןרָאװעג קירעזייה קרַאטש ןזח רעד זיא ,םויה יהיו

 ןופ ךס ַא וליפַא ןיוש טלָאמעד ןבָאה --- טייצ קיטש ַא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה ענייז

 ,ןזח םעיינ ַא ןגירק ףרַאד'מ זַא ,ןבעגעגוצ ךיוא םידיסח רענלאט יד

 'טימ ןוא ,ןזח ןטלַא ןטימ ןרָאװעג הוושומ ,ןדִיי ייב ךיז טריפ'ס יוװ ,ןעמ זיא

 ַא טלעטשעגנָא ןעמ טָאה ,ןבעג טוומעג הרירב-ןיאב טָאה רע סָאװ ,המכסה ןייז

 ..םימש-ארי רעסיורג ַא ךיוא וצרעד ןוא ןגנמ רעסיורג ַא ,ןַאמרעגנוי ַא ,ןזח םעיינ

 ןענוװװַאד םענייש ןייז ןופ תוקיתמ רעד טימ טקיווקעג ךיז ןבָאה טָאטש ןיא עלַא

 ,תובוט תודימ ןוא טייקמורפ ןייז רַאפ דובכ סיורג ןבעגעגּפָא םיא ןוא

 -רעבירַא טנעקעג טשינ טָאה ,ןעוועג ריבעמ טָאה'מ ןעמעוו ,ןזח רעטלַא רעד

 טקוקעג ןוא לובג-גישמ ַא יוװ טכַארטַאב ןזח םעיינ םעד טָאה רע .הדירי ןייז ןגָארט
 .,םיארונ:םימי יד רַאפ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא .האנש טימ ןוא האנק טימ םיא ףיוא

 -שאר ברע ןוא ןרָאװעג קנַארק קרַאטש שינרעגרע סיורג ןופ ןזח רעטלַא רעד זיא
 | .ור רעקיבייא ןייז וצ טכַארבעג םיא ןעמ טָאה הנשה

 'ןבָאה רענגעק עקידרעִירפ ענייז ןופ ךס ַא ןוא טיוט ןייז טרעױדַאב ןבָאה עלַא

 'ןלענש ןייז ןיא קלח ַא טַאהעג ןטלָאװ ייז יו ןצרַאה ןיא קיטייװ ַא סעּפע טליפרעד

 "עג טשינ טרָא ןייק ךיז טָאה ,ןַאמרעגנוי רעמורפ רעד ,ןזח רעיינ רעד ךיוא ,ףוס
 -עצ ןוא טגרָאזרַאפ ,והותה םלוע ןפיוא יו ןעגנַאגעגמורַא זיא ןוא ןעניפעג טנעק
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 ןַאמט כֶער םהובא

 -תמגע סנזח ןטלַא םעד ןיא םרוג ַא ןעוועג זיא רע ךיוא זַא ,טליפעג ןוא --- ןכָארב
 ,ףוס ןלענש ןייז ןעוועג ברקמ ךיוא רשפא טָאה סָאד סָאװ ,שפנ

 ,הנשה-שאר גָאט ןטשרע םעד :ןזח םעיינ םעד טימ ןעשעג זיא קילגמוא ןַא ןוא

 ,"..שעממ ינעה יננה; םענעגייא ןייז ןבייהנָא ףסומ רַאפ טפרַאדַאב טָאה רע ןעוו

 םיצולּפ רע זיא -- םיררושמ ענייז טימ טרידוטשעגנייא טַאהעג טָאה רע סָאװ

 ןצנַאגניא ",.יננה; ןטיירגעגוצ ןייז טָאה רע :רעטשימעצ ַא יו ןייטש ןבילבעג

 וע .,.,טסיזמוא רעבָא --- ןורכז ןייז ןָא טגנערטש ,ןגיוא יד וצ טכַאמ רע .ןסעגרָאפ
 סָאד בעווש ַא ןבעגעג ןגיוא ענייז רַאפ טָאה לָאמַאטימ .ןענָאמרעד טשינ ךיז ןעק

 ינעה יננה; סױרַא ךיז טסייר זדלַאה ןופ ןוא ,רטפנ רעד ,ןזח ןטלַא ןופ טלַאטשעג

 רעד סָאװ ,רעד רָאנ ,טרידוטשעגנייא טָאה רע סָאװ ,רענייז טשינ רעבָא ,"שעממ

 סָאד זַא ,טנעקרעד ךיילג ןבָאה םיללּפתמ יד ,ןעגניז גנַאל ןרָאי טגעלפ ןזח רעטלַא

 ..."יננה, סנזח ןטלַא םענופ חסונ םעד ךיוא טנעקרעד ןוא ןזח ןטלַא םענופ זיא לוק

 -םיוא ,טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה םיררושמ יד ,ןלַאפעגמוא זיא ןזח רעיינ רעד

 ןפעלטנייוװעגרעסיוא טימ ךיז רע טָאה .לוש ןופ ןגָארטסױרַא טלָאװעג ןוא ןביוהעג

 ,דומע םוצ ןפָאלעגוצ טעּפמיא סיורג טימ ןוא טנעה ערעייז ןופ ןסירעגסױרַא חוכ

 םענופ עמיטש עקירעזייה יד ןסירעג טייקזייב טימ ךיז טָאה זדלַאה ןייז ןופ ןוא

 ,דומע ןיימ זיא סָאד !ןח-טָאטש ץלַא ךָאנ ןיב ךיא; :הנעט רעד טימ ןזח וטלַא

 ,"!ףוגינ ןיימ טימ חסונ ןיימ טיול *...יננה, ןגָאז ךיא לעװ

 ןיוש טָאה ףסומ ןוא ,םײהַא טריפעגּפָא ןזח ןגנוי םעד ןעמ טָאה ןטשלחרַאפ ַא

 ,םיתב-ילעב יד ןופ רענייא טנװַאדעג

 לדוד 'ר ןיבר םוצ טכַארבעג ןזח ןגנוי םעד ןעמ טָאה הנשה-שאר ךָאנ דלַאב

 םיא ןוא דחוימ רדח ןייז ןיא טכַאמרַאפ ןזח ןטימ ךיז טָאה לדוד יבר .ענלאט ןייק

 ,טגלָאפעג רע טָאה -- ??..שעממ ינעה יננהפ םענעגייא ןייז ןעגניז וצ ןלױפַאב
 .רפע-ןכוש םעד ןזח ןטלַא םענופ לוק עקירעזייה סָאד טרעהעג רעבָא ךיז טָאה'ס

 :הזגור טימ טגָאזעג ןוא ןָאטעג רעזייב ַא לדוד 'ר ךיז טָאה

 דוחיב ,תוקיתמ ןבָאה זומ הליפת ןוא ,םענעגנַא ןוא סיז ןייז ףרַאד הניגנ,

 יננה; ןיא ללּפתמ זיא'מ יו עקַאט ,םיאדונ-םימי יד ןיא ,געט עקיטכרָאפ יד ןיא

 לאו ,םויה םיענו ברע לוק יל ןתתש ארונו םויא ךינפל ןוצר יהי :"..שעממ ינעה

 רפושה לוק יהיו :רמאנש ומכ קוחו םיענ ילוק היהיו .ינירג רחי לאו ילוק קוספי

 םיטש ןיימ זַא ,טָאג רעקיטכרָאפ ,ריד רַאפ ןליוו רעד ןייז לָאז) ...דואמ קזחו ךלוה

 ןיימ ןוא ,ןרעוװ קירעזייה טשינ לָאז לוק ןיימ ןוא ןסירעגרעביא ןרעוװ טשינ לָאז

 ,(רפוש ןופ ןלַאש עלעה סָאד יו דעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרעוו לָאז םיטש

 ןוא .םלוע לש ונובר םייב ןייז לעוּפ לוק ןייז טימ ןענעק ףֹרַאד רוביצ-חילש ַא

 עשז"ייג .סנייד יו לוק רעסעב ןוא רענעש ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ןייז וצ לעוּפ ידכ

 ןייז וצ ללּפתמ ,ךמוקמ-אלממ םעד ,םיא זָאל ןיא ,ןיירא ור ןייז ןיא קיריצ דיד
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ןייז רַאפ תועושי-לעוּפ ַא ןייז ןענעק לָאז רע ידכ ,לוק סיז ןוא ןייש ןגייא ןייז טימ

 .*!ןדַיי הדצ

 -נָא רעדיוו לדוד 'ר טָאה .טרעהרעד ךיז טָאה ןייוועג ליטש ןגיוצעגסיוא ןַא

 ,טגָאזעג ןוא -- הקד הממד לוקב ,תומיענב טרעיינ ,הזגור ןָא ןיוש ,ןדער ןביוהעג

 : ןגָאז וצ ױזַא רומאל

 טלָאז ,ריעצהו ןקזה ,םינזח עדייב ריא .יפ ירמאל ועמשתו ירבדל אנ וניזאה;

 סָאװ ,"שעממ ינעה יננה; םעד וצ ןרעהוצ טוג ךיז ןוא ורעיוא ערעייא ןעגנערטשנָא

 ערעייא וצ עשז-טגיונ ,ןוגינ םענעגייא ןיימ טימ ךייא רַאפ ןעגניז טציא לעוװ ךיא

 ."!ןגעוו הבוט סנדייב רעייא ןופ ןייז טעוו'ס ,סיוא ןוגינ םעד ךיז טנרעל ןוא ןרעיוא

 ".שעממ ינעה יננה; םענעגייא ןייז ןעגניז ןביוהעגנָא טָאה לדוד יבר ןוא

 רעמ ץלַא ,ןעגנוזעג טָאה רע רעטייוו סָאװ .ןוגינ םעיינ ַא טימ ,לוק רעטיול ַא טימ

 תוקיבד סיורג טימ רעכעה ןוא רעכעה ןביוהעג ןוא טקרַאטשעג לוק ןייז ךיז טָאה

 "הליפת עמוש, טימ טקידנערַאפ טָאה לדוד 'ר ןעוו ןוא .תוקיתמ רעקיצרַאה ןוא

 טנעה עדייב ענייז טקערטשעגסיוא ,ןגיוא עטכייפ ענייז ןביוהעגפיוא רע טָאה --

 :טײקטרַאצ סיורג טימ טגָאזעג ןוא

 ןוגינ רעד טָא .ןײרַא ור ןייד ןיא קירוצ דימו-ףכית ייג ,רוהט תמ ,טציא;

 טעװ המשנ ןייד .ןעלגיר עלַא ןכַאמ זיול ןוא ןרעיוט עלַא ןענעפע ריד רַאפ טעוו

 ןעגניז וצ ןייז הכוז טסעוװ וד זַא ,חיטבמ ריד ןיב ךיא ןוא ,ןוקית ןלופ ריא ןגירק
 "וודע-ןג ןיא םיקידצ יד רַאפ ןוגינ םעד-טָא

 יד ןיא ףיט טקוקעגניירַא םיא ,ןעגנַאגעגוצ לדוד 'ר זיא ןזח ןגנוי םעד וצ ןוא

 ;טגָאזעג ןוא ןעמונעגמורַא ,ןגיוא

 רעד ."יננה, ןיימ ןעגניז ןוּורּפ םענייניא עדייב דניצַא רָאנ רימָאל ,ונַא;

 טשינ דומע םייב לָאמנייק רעמ ןיוש ךיז טעװ רע .ָאטשינ ָאד ןיוש זיא ןזח רעטלַא

 י *!ןזייוװַאב

 ןוח לעגנוי רעד ,"...יננה, ןייז ןעגניז ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה לדוד 'ר ןוא

 םיא וצ זיא סָאװ ,עמיטש רערָאלק רעגנוי רענעגייא ןייז טימ ןעגנוזעגטימ טָאה

 .רעִירפ יו רערעטיול ןוא רערָאלק ךָאנ ןעגנולקעג טָאה סָאװ ןוא ןעמוקעג קירוצ

 ,ןוגינ םעד"טָא ןעגנוזעג םידיסח רענלאט יד ןשיװצ ןעמ טָאה ןרָאי ןוא ןרָאי
 ."ןוגינ-קוביד סרענלאט םעד; ןפורעג טָאה'מ ןכלעוו

 ן4 8
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 ףוס םנינר"םעד-עלעפַאי 'ר ןוא - חניגנ אמט

 ..םימי-תכירא וצ ןעוועג הכוז טָאה ,ןזח סניבר רענלַאט םעד ,עלעסָאי בר םגה

 ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא רע :רעשיגַארט ַא רעייז ןעוועג רענייז טיוט רעד רעבָא זיא

 לטעטש םעניא םיתב-ילעב עבושח ךס ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טייהרעקידעבעל

 .עדנַאב רעשירעדרעמ רעד ךרוד (1919) ט"ערת רמועב ג"ל םוא ,דָארָאגרימַאווָאנ

 ,סעצווָארָאגירג
 ןטעברַאפ עלעסָאי 'ר זיא רענלַאט לדוד 'ר ןיבר ןייז ןופ תוקלתסה רעד ךָאנ

 .רעדורב רערעגנוי סלדוד 'ר ,רעקוירטסימכַאר עצנחוי 'ר ייב ןזח ןייז וצ ןרָאװעג

 'ר ךיז טָאה ,ןרָאװעג קלתסנ עצנחוי 'ר ךיוא זיא ,םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ,ןעוו ןוא

 ..עילָאּפָאטַאלז ןיא ,לדוד 'ר --- ןוז ןטצלע סעצנחוי 'ר ייב ןטלַאהעגפיוא עלעסָאי

 -עטש סָאד ןענופעג ךיז טָאה ךייט רעילָאּפָאטַאלז ןופ טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ,האל-הרובד רעטכָאט סעלעסָאי 'ר טניוװעג ןבָאה ןטרָאד .דָארָאגרימָאװָאנ עלעט

 .ךעלרעדניק ריפ ערעייז טימ קַאװיּפס םוחנ םעדייא ןייז

 ןייק רעדניק ענייז וצ ןייג טזָאלעג עלעסָאי 'ר ךיז טָאה רמועב ג"ל דובכל

 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ,קירב יד רעבירַא זיא רע רָאנ יװ .דָארָאגרימָאװָאנ

 .דָארָאגרימָאװָאנ ןעמונרַאפ טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,סעצווָארָאגירג יד ןופ טנעה

 -ילעב עבושח ערעדנַא לָאצ עסיורג ַא ןוא םוחנ םעדייא ןייז ,עלעסָאי 'ר ןענייז

 .ןעמעלַא ייז רַאפ רבק ןסיורג ןייא ןבָארג וצ ןרָאװעג ןעגנוווצעג ,טָאטש ןופ םיתב

 .ערעדנַא יד ןוא ןַאמ ריא ,רעטָאפ ריא טָאה'מ יװ ןעזעגוצ טָאה האל-הרובד

 -עגסיוא טַאהעג ןבָאה ןײלַא ייז סָאװ ,רבק םעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןדַיי עבושח

 .טייהרעקידעבעל ןטָאשרַאפ ייז ןוא ,ןבָארג

 טגָאזעג עלעסָאי 'ר טָאה ,רבק םעד ןטישרַאפ ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ תעב

 .םענייא ,תוקבד סיורג טימ ,ןעגניז ןביוהעגנָא ףוס םוצ ןוא ןעמעלַא טימ יודיוו

 סָאװ טייצ עצנַאג יד ןעגניז וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא ,םינֹוגינ עקילייה ענייז ןופ
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 רָאלקלָאט ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ךָאנרעד ןבָאה היאר-ידע .רבק םעד ןליפנָא ןוא ןטישרַאפ ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ:

 רעד רעטנוא ןופ טייצ קיטש ַא טרעהעג ךָאנ ךיז טָאה ןוגינ רעד זַא ,טלייצרעד

 .דרע רענעטָאשרַאפו

3 
 םוצ זיב ךיז ןעוועטנורגרעד וצ לָאמעלַא ןכוז סָאװ ,השעמ ישנאו םידיסח

 םעד ןייגרעד וצ טכוזעג ךיוא ןבָאה -- תוביסה-לכ-תביס רעד וצ ,רוקמ עמַאס

 .ףוס ןשיגַארט ַאזַא טַאהעג רע טָאה םעד בילוצ סָאװ ,אטח סעלעסָאי 'ר ןופ רוקמ

 'ה סָאװ ,המיגּפ ַא ןענופעגסיוא עקַאט ןוא טשרָאפעגכָאנ ןוא טכוזעג טָאה ןעמ-

 ,גגושב ןרָאװעג ןָאטעג זיא'ס םגה ןוא .םיעדוי אלב ,ועוועג םגוּפ טָאה עלעסָאי

 טגנירד ,רַאפרעד ןוא םיברל עגונ ַא ןעוװעג אטח םענופ לושכמ רעד רעבָא זיא

 שודקה; :שיגַארט ױזַא ,קידתונמחרבמוא ױזַא ןעוועג רענייז שנוע רעד זיא ,ןעמ:

 זיא ןעגנַאגרעד ןוא :א"כק תומבי) "הרעשה טוחכ ויביבס םע קדקדמ אוה ךורב

 { סָאװ-טָא ןעמ

 לָאמ ןטצעל םוצ טָאה עלעסָאי 'ר ןקז רעד סָאװ ,םיארונ םימי יד ףיוא

 רעטרעדנוה ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז ,עילָאּפָאטַאלז ןיא ןעלדוד יבר ייב טנוװַאדעג

 גנַאל-ןרָאי טָאה סָאװ ,ןעלעסָאי 'ר ןופ תוליפת יד ןרעה וצ ןייז הכוז ידכ ,םידיסח

 ,ל"צז רענלאט לדוד 'ר ןיבר ןטלַא םייב טנוװַאדעג

 ,ןבױהעגנָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה העיקש יד ןעוו ,טכַאורַאפ חנשה-שאר ברע

 יד טימ עלעסָאי 'ר ןוא ,םיללּפתמ טימ טקַאּפעג ןעוועג ןיוש זיא לוש עסיורג יד

 ןוא הליבט ןופ טרעקעגמוא טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה ,ןדִיי עשידיסח ענייש יד ,ינּפ

 -- לוש ןופ גנַאגנײרַא םוצ ןריפ סָאװ ,ךעלּפערט יד ףיוא ןעוועג וליפַא ןיוש ןענייז

 ןוא גנַאזעג ןשירעטסיולק ןופ תולוק סנטייוורעד ןופ ןגָארטרעד םיצולּפ ךיז ןבָאה

 םיחלג ןופ עיסעצָארּפ עגנַאל ַא ןזיװַאב דלַאב ךיז טָאה'ס .םיחלג ןופ ןעלּפערפ א

 -נַאג רעד ךרוד ןגיוצעג ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד ,"סעטַאמש עקילייה, ערעייז טימ

 ,סַאג-לוש רעד ןופ גנעל רעצ

 -ַאב וצ ,טָאטש ןופ ץירּפ ןטיוט םעד טריפעג טַאהעג טלָאמעד ןעמ טָאה סָאד

 | ,רעטניווצ ןפיוא םיא ןבָארג
 טוָאלעג ךיז ענייז םיׂשרוי יד ןבָאה ,רעכייר ַא רעייז ןעוועג זיא ץירּפ רעד

 -רַא םעד *עינרעבוג; רעד ןופ שזַא טכַארבעגּפָארַא ןוא טלעג טימ ללש ַא ןטסָאק

 גנַאזעג סָאד טָא ןוא .רעגניז עטמירַאב רָאכ ןסיורג ַא טימ ,ומצעבו ודובכב יירעיכ

 רעד תעב הנשה-שאר ברע םעד סַאג-לוש רעד רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה סרעייז

 ,העיקש
 יז יװ לענש ױזַא ,םידיסח עמורפ ןוא עבושח יד ,רעטײלגַאב סעלעסָאי 'ר

 -סיולק סָאד ןוא ןעלּפערּפ עשיחלג סָאד טרעהרעד ןוא עיסעצָארּפ יד ןעזרעד ןבָאה

 וצ אמטמ טשינ ידכ ,ּפעק יד טײרדעגקעװַא ןיע-ףרהכ ייז ןבָאה ,גנַאזעג עשירעט
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 ןַאמטכער םהרבא

 סָאד ןרעה וצ טשינ -- ןרעיוא יד טקעטשרַאפ רעגניפ יד טימ ןוא ,ןגיוא יד ןייז
 ןפָאלעגנײרַא ,רעכיוו ַא ןופ ןבירטעג יװ ,לענש ,לענש ןוא .ןעלּפערּפ עקידריוומוא
 - | .ןירַא לוש ןיא

 ,ןסיורד ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ,ןגנמ רעטשטנעבעג רעד ,רעבָא עלעסָאי 'ר

 ,גנַאזעג םוצ טרעהעגוצ ךיז םישוח עלַא טימ ןוא ,טֹרָא ןופ ךיז טרירעג טשינ
 רערָאלק ץלַא ןרָאװעג זיא ןוא ןרעטנעעגרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה טָאװ

 עיסעצָארּפ יד זיב ,סנַארט ַא ןיא יו ,ןייטש ןבילבעג רע זיא ױזַא .רעכעלטייד ןוא

 ןצנַאגניא טָאה גנַאזעג סָאד ןוא סַאג רעדנַא ןַא ןיא טײרדעגניײירַא ךיז ,ייברַאפ זיא

 -עגסיוא ,םולח ַא ןופ טכַאװרעד יװ ,עלעסָאי 'ר טָאה טלָאמעד טשרע .טרעהעגפיוא
 "ואלפו אלפה רע טגניז !סַאב ַא טרָאד ייז ןבָאה ,ךא, :גנורעטסײגַאב טימ ןפור

 ּפָאק ןרעביא תילט םעד ןגיוצעגרעבירַא ,לוש ןיא ןפָאלעגנײרַא לייאעג ןיא זיא ןוא

 י וי ר ,דומע ןרַאפ טלעטשעג ךיז ןוא

 םגה ,עלעסָאי 'ר טָאה םיארונ םיִמָי םענֶעי זַא ,טלייצרעד םידיסח ןבָאה
 ןכעלטנייוועגרעסיוא ןוא םישודיח עיינ ענייז טימ טשַארעביא ןעמעלַא ,ותנקז תעל

 | .ןעגניז ןרָאלק
 ענייז וצ טגָאזעג רעילָאּפָאטָאלז לדוד 'ר טָאה םיארונ םימי יד ךָאנ

 | : םיברוקמ
 ןבָאה טשינ ןעק ערהירצי םוש ןייק זַא ,טסייו הלעמ לש אילמּפ עצנַאג יד;

 זיא הניגנ בילוצ .הניגנ ןופ ערה-רצי רעד ןדייס --- ןעלעסָאי רעביא הטילש ןייק

 בייחתמ ַא עלעסָאי עקַאט זיא ,שפנ םענעגייא ןייז וליפַא ןלעטשוצנייא טיירג רע
 ..."!ושפנב

 םיארונ םימי עטצעל יד ןופ ,ענייז הניגנ יד זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד ןעמ טָאה

 -שאר ברע טרעהעג טָאה רע סָאװ ,גנַאזעג ןכעלטסירק םעד ןופ ןרָאװעג םגפנ זיא
 .םיא ןגעק גורטיק ַא ןרָאװעג טקעוורעד זיא םעד בילוצ זַא ןוא ,תושמשה:ןיב הנשה

 ייןעוועג חצנמ טָאה רוגיסק רעד ןוא

 2 ;ניא
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 חריצי ןופ ןונינ רעד
 ןופ ןוגינ רעד, ןפור ייז סָאװ ,ןוגינ ןכעליירפ ַא ןעגניז םידיסח רענלַאט יד

 ןייז טמַאטש'ס ןענַאװנוּפ ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןוגינ רעד ױזַא יװ ."הריצי
 | ; סָאװ-טָא טלייצרעד .טרעוו ןעמָאנ

 מָאה ,שרדמ-תיב עסיורג סָאד ןעיוב םעניא ןטלַאהעג ענלאט ןיא טָאה'מ ןעוו
 ,ןיגב םעד ןקידנערַאפ וצ טלעג סיוא טלעפ'ס זַא ,טּפַאכעג ךיז ןעמ

 יד טימ ,בוט-לכ טימ ,הלודג-הרכ ַא ,הדועס עסיורג ַא טיירגעגוצ להק סטָאה
 עלַא ןטעברַאפ ןעמ טָאה הדועס רעד וצ .תואקשמ עטסרעייט ןוא םילכאמ עטסעב
 ןוא ךעליירפ ,טַאז ןעוועג זיא םלוע רעד ןעוו ,ןייב םבל בוטּכ יהיו .ריעה יבשות
 ןינב ןופ רמג םוצ ןרדנש ,ןטעבעג יז ייב ארתאד ארמ רעד טָאה ,טגיילעגפייא
 רעדעי ,ותלכי יפכ שיא ןעוועג בדנמ ןוא ןעמוקעגכָאנ ןדִיי יד ןענייז .שרדמה-תיב
 ,טיעממה דחאו הברמה דחא ,ןטייקכעלגעמ ענייז טיול

 'ף ןגנמ רעטמירַאב רעד ןעוועג ךיוא זיא הווצמ-תדועס רעקיזָאד רעד ייב
 עלעסָאי 'ר טָאה .ןוח רעקידנעטש סניבר רענלאט םעד -- סניבר-םעד-עלעסָאי
 "וגינ ענעדיישרַאפ ןעגנוזעג .טנעקעג טָאה רע יװ ,ונורגמ םלוע םעד ןעוועג חנהמ
 -עג טשינרָאג ךיז טָאה םלוע רעד .ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה סָאװ ,תורימזו םינ
 ַא ,עלעסָאי 'ר ןעוו .ךָאנ ןוא ךָאנ ןטעב ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ןקיטעזנָא טנעק
 -שגפיוא םלוע ןשיוצ ןופ ךיז טָאה -- רעמ ןעגניז וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ,רעדימ
 ,רעקידמסובמ ַא טָאה ןוא םידיגניטָאטש ענעמוקעגפיוא יד ןופ רענייא טלעטש
 :אנשיל יאהכ ןפורעגסיוא תובחר רעשידיגנ טימ

 ןייז שדחמ ,רעגייז ןפיוא טונימ ףניפ ןופ ךשמ ןיא ,טעוװ עלעסָאי 'ר ביוא;
 לָאמ 18) י"ח לָאמ י"ח ךָאנ ןייז וצ ףיסומ רדנמ ךיא ןיב -- ןוגינ םעיינ-לגָאּפש ַא
 .שרדמח-תיב ןינב םענופ רמג םוצ ,בודר 8

 השעמ-תעב ןוא טנעה עדייב טימ ּפָאק םעד טרַאּפשעגרעטנוא עלעסָאי 'ר טָאה
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 ןַאמטכער םהובא

 "רַאפ טימ ןוא ,םורַא למוט םעד ןרעה ןענעק טשינ לָאז רע ,ןרעיוא יד טלעטשרַאפ

 -פיוא ךָאנרעד ךיז ,טרעלקרַאפ טונימ רָאּפ ַא ןסעזעג ױזַא רֶע זיא ןגיוא עטכַאמ

 רע טָאה ןעגנוזעג .סכעליירפ ַא ,ןוגינ םעיינ-לגָאּפש ַא ןעגניז ןביוהעגנָא ,טלעטשעג

 -סױרַא ךיז ןבָאה עלַא זַא ,רעייפ-םַאלפ ַא טימ ןוא הוודח טימ לופ ,תובהלתה טימ

 ,דוקיר ַא ןיא טזָאלעג

 טקוליסעג טרָא ןפיוא דלַאב עקַאט ןוא טרָאװ ןטלַאהעג ריבג רעד טָאה

 טָאה רע סָאװ ,ןוגינ םעיינ םעד טָאה עלעסָאי 'ר .רדנ ןייז ןופ םוכס ןלופ םעד

 ַא םלוע ןטימ ןעגנוזעגנייא ,"הריצי ןופ ןוגינ רעד; ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןילַא בגא

 .טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה עלַא זיב ,לָאמ ךס

 תעב ךיוא ןוא תיבה-תכונח ןתעב ןעגנוזעג ךָאנרעד ןעמ טָאה ןוגינ םעד

 .ןײרַא שרדמ-תיב םעיינ םעניא הרות-ירפס יד טריפעגרעבירַא טָאה'מ

 .ןיויָאדי המלש ןיפ טינשצלָאה -- .הטמה יאשונ :היוװל
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 ןענווַאד םייכ ךיז טלקיצ'מ סָאװרַאפ

 ווָארוקסָארּפ טָאטשמייה ןיימ ןיא טָאה קירוצ רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע טימ
 ךיז ייב טָאה רע .עלעטָאמ 'ר ןעמָאנ ןטימ "לקינייא; רעליבָאנרעשט ַא טבעלעג

 ,לדוד ,לקינייא ןַא סנייז ."םיבשוי; םידיסח טימ ןינמ םענעגייא ןַא טָאהעג זיוה ןיא

 טימ רעטלע ןייא ןיא ,יליג-ןב ַא ןעוועג זיא ,עלעמהרבא 'ר ןוז ןייז ןופ דניק ַא

 ןיב דוד רבח ןיימ בילוצ זיא .דמלמ ןייא ייב טנרעלעג עדייב ןבָאה רימ ןוא ,רימ

 ,זיולק ןייז ןיא טנװַאדעג ןוא זיוה ןיא עלעטָאמ 'ר ןיבר םייב תיב-ןב ַא ןעוועג ךיא

 ענייז וצ ןרָאפעגמורַא -- סנגעוורעטנוא ןעוועג סנטסרעמ זיא עלעטָאמ 'ר

 ןייז ,עלעמהרבא 'ר ןוא --- ,"תודמעמ; ךָאנ טעטש עטייוו ןוא עטנעָאנ ןיא םידיסח

 ןשיט טעװַארּפעג ןוא "ךעלטיווק/ ןעמונעג :הלשממ יד טריפעג טָאה ,ןוז

 ןרַאֿפ ןענווַאד וצ טַאהעג ביל טָאה ןוא ןגנמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא עלעטָאמ 'ר

 טימ לופ ,רעליבָאנרעשט ַא ,רעקידהשורי ַא ןעוועג זיא הליפתהיחסונ ןייז .דומע

 -יצעביז יד ןיא ןקז ַא ןעוועג ןיוש זיא רע םגה ןוא .תוררועתה סיורג ןוא תוקיתמ

 ,קידתויח ןוא קיטפערק ,רעטיול ןוא רָאלק ןעגנולקעג לוק ןייז ךָאנ טָאה ,רעק

 -עג ררועמ ןוא הניגנ טימ טריפעגנָא ןיילַא רע טָאה ןשיט יד ןעוװַארּפ םייב וליפַא
 .ןעגניז םוצ ןעמעלַא ןעוו

 ,טלביימשעג קידנעטש .לַאג ַא ןָא שממ ,בוט-גזמ ַא ןעוועג זיא עלעטָאמ 'ר

 ןוא ךעלציּפש יילרעלכ ייז ןָאטעגּפָא ,טפיטשעג רע טָאה ענייז ךעלקינייא יד טימ

 ןופ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג ןיײלַא ךיז ייז טימ םענייניא ןוא ,ןכַאל טכַאמעג ייֵז

 .רעטכעלעג

 ייוצ טימ ,ןקַאב עניימ ןיא ענייז ןּפינק יד םעט ןיא טוג ךָאנ רימ טגיל'ס

 חרדס יד ,ןעלדוד טימ ךימ ,ןרעהרַאפ םייב םיא ןופ ןעמוקַאב געלפ'כ סָאװ ,רעגניפ

 | .ךָאװ רעד ןופ
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 ןַאמטכער םהרבא

 ענייש ןלייצרעד רע טגעלפ הרות ןגָאז טָאטשנָא זיא ןשיט יד ןעװַארּפ םייב

 טָאה ,תוחצ ךרדב אקווד ןוא םיקוטּפ ףיוא ךעלטשּפ ןגָאז ,תוישעמ עשילרעטסיוא
 ןעגנערבניײרַא םורַא ױזַא ןוא לטרעוו קיסַאּפש ַא ןקָארבוצנײרַא טַאהעג ביל קרַאטש

 אלמ ןעוועג לָאמעלַא זיא ןײלַא רֶע יו ,הוודח ןופ גנומיטש ַא ןיא םידיסח ענייז

 .הוודח

 רעד ןופ רעטסעווש ַא .בייוו עטייווצ יד םיא ייב ןעוועג זיא ענייז ןיציבר יד

 .רעטסעװש ַא ךָאנ רעטסעװש ַא ןעמונעג טָאה רע .בייוו רעטשרע

 ,עטרַאצ ַא ,עליטש ַא ןעוועג זיא ,היח ןסייהעג טָאה סָאװ --- בייוו עטשרע יד

 םיא טָאה יז .טרָאװ ךיֹוה ןייק ריא ןופ טרעהעג טשינ טָאה'מ .עטכַארטרַאפ ַא

 רעטסעװש יד ,בייו עטייוצ יד .טיהעגּפָא קרַאטש ןוא דובכ סיורג ןבעגעגּפָא

 .רעטסעווש ריא ןופ ךוּפיה רעד רָאג ןעוועג ןיוש זיא יז .הכרב ןסייהעג טָאה ,עריא

 -רעד טושּפ ןעלעטָאמ 'ר זיא ןוא תולוק טכַאמעג ןוא ןעירשעג ,סעכ ןיא קידנעטש

 -ומטוג ןעמונעגפיוא םילוזלז עריא עלַא טָאה רעבָא עלעטָאמ 'ר ,ןרָאי יד ןעגנַאג

 ןופ ןמיס ןייק ןזיװעגסיױהַא טשינ לָאמנייק ןוא קִיור ןבילבעג קידנעטש ,קיט

 קַיור ןוא ריא ףיוא ןקוק טגעלפ רע ןוא ןעמערַאיל ,ןעיירש טגעלפ יז .סעכ

 .ןעלביימש

 ריא וצ רע טָאה ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד קרַאטש םיא זיא יז ןעוו ,זיולב לָאמניײא

 ןסייהעג טָאה ,הכרבל הנורכז רעטסעווש ןייד ,עז, :ףרּוװרָאפ טימ ןָאטעג גָאז ַא

 ."היח ַא טסיב ןוא ,הכרב טסייה וד :הכרב ַא ןעוועג זיא ןוא היח

 "רַאפ רימ זיא ךעלטשּפ עפרַאש ןוא ךעלטרעווכיילג ,תוישעמ ענייז ןופ ךס ַא

 ,םענייז לשמנ ַא טימ לשמ ןייא זיולב ןלייצרעד טציא ךיא ליוװ ,ןורכז ןיא ןבילב

 עלעטָאמ 'ר .הניגנ וצ -- ןינע ןקיטציא רעזדנוא וצ תוכייש עטקעריד ַא טָאה סָאװ

 :אישק עברַאה ַאזַא טגערפעג טָאה

 -לש-ונובר ןרַאפ ךיז ןלעטש רימ ןעוו סָאװרַאפ --- השק ךָאד זיא גולפ ןיא,

 רַאפ ןוא רעדניק ערעזדנוא רַאפ ןטעב םיא וצ ןעמוק רימ ןעוו .,ןענוװַאד םלוע

 םוצ ןדער ןלָאז רימ זַא ,בייחמ רשיה לכש רעד ךָאד זיא ,הסנרּפ ןוא טנוזעג ךיז

 -סָאװרַאפ זיא .סױרַא ןצרַאה ןופ םירוביד עכעלדנעטשרַאפ ערָאלק ןטשרעבייא

 עטרעקרַאפ טקנוּפ סָאד רָאג ןעוט רימ ?ױזַא טשינ רימ ןעוט ,ךיז טגערפ ,עשז

 ןדער ,בלה ןמ םיאצויה םירבד ,רעטרעוו עטושּפ ,ערָאלק ,ענעפָא טָאטשנָא ---

 רעדייא .םיעגושמ יו שממ ,עטיירדעצ ןוא עטקַאהעגּפָא ,רעטרעוו עבלַאה רָאג רימ

 -גרָאג רימ .ןעגנַאלק עקיצנוק ײלרעלַא רימ ןכַאמ טרָאװ ץנַאג ַא סױרַא ןגָאז רימ

 סָאװ ,רָאפ רָאנ ךיז טלעטש .יָא-יָא יָא ןוא יַא"יַאייַא :ךיז ןעלקיצ רימ ,ךיז ןעל

 ןבייה ןוא םדו-רשב ךלמ ַא רַאפ ךיז ןלעטש ןוא ןעמוק רימ ןעוו טריסַאּפ טלָאוװ'ס

 "וה ,ַאהיַאהדַאה ינודא -- ױא:ױא-ױאדיַאדיַאדיֵא טימ םיא וצ השקב רעזדנוא ןָא
 ןלױפַאב רעכיז הּפצוח ַאזַא רַאפ םדו"רשב ךלמ רעד ךָאד טלָאװ -- ךלמ וה"וה

 ַא ,ךלמ ַא רַאפ ךָאד"המ זיא ,ןפָארטשַאב ךיוא רשפא ןוא ,ןפרַאוװוצסױרַא זדניא
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 ךָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ַא ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא .רָאלק ןדער וצ טנרָאװעג ןייז ןעמ ףרַאד ,םדו-רשב ןטושּפ

 טלָאװ -- אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ןרַאּפ טמוק'מ זַא ,ןיוש אטישּפ

 ,םיא וצ ןדער וצ ױזַא יוװ ,ריהזו ריהז ןייז טפרַאדַאב יאדווא ןוא יאדווא ךָאד ןעמ

 ?ךיז ןעלקיצ רעזדנוא טימ שירַאנ ךיז רימ ןכַאמ טרָאפ עקַאט עשזיסָאװרַאפ זיא

 רעבָא ךייא ךיא לע -- טריפעגסיוא רע טָאה -- !אישק ענרעזייא ןַא ָאידַא ---

 ,םשה הצרי םא ,טעװ אישק יד ןוא ,ךלמ-ןב ַא טימ ךלמ ַא ןופ השעמ ַא ןלייצרעד

 . .ןרעו טרעפטנערַאפ ןײלַא ךיז ןופ

 עלעטָאמ יבר טָאה -- ,ןכילגעג סָאד זיא סָאװ וצ ,המוד רבדה המל לשמ;

 רע ןעמעוו ,דיחי-ןב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ ַא וצ --- ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא

 טלגיּפשעג קידנעטש םיא ןיא ךיז .ושפנב הרושק ושפנ .שפנ-תבהא טַאהעג ביל טָאה

 ,ןסקַאװעגרעטנוא זיא ךלמ-ןב רעד ןעוו .תונתמ עטסרעייט יד טקנעשעג םיא ןוא

 ןרעמַאקצַאש ענייז וצ ןעלסילש יד טױרטרַאפנָא ךלמ רעד םיא טָאה

 זיא'ס לייוו ,"טעביו ןורושי ןמשיו, :טייטש קוסּפ ןיא יו ןעשעג זיא'ס ןוא;

 ןופ ןרעקוצּפָא ןביוהעגנָא גָאטליױװ ןופ רע טָאה ,טוג יױזַא ןעגנַאגעג ךלמ-ןב םעד

 | ,ןטָאבעג ענייז ןופ ןגױנוצּפָא ןוא םיכרד סנטַאט ןייז

 יז ךיוא ,ךלמ םעד ןענידַאב סָאװ תרשה-יכאלמ יד ,ךלמה-ירש יד ךיוא;

 גהונ ייז טרעהעגפיוא טָאה רע .טעװענַאשעג טשינ ךלמ-ןב רענעזָאלעצ רעד טָאה

 ןוא לוזליז טימ טנגעגַאב ייז ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ,קידנעטש ןוא ,ןייז וצ דובכ

 םיא ףיוא ןגָארטעג ,תושיגנ ןוא תוּפרח ןענַאטשעגסיױא םיא ןופ ןענייז ייז .טָאּפש

 .שפנב-םיאנוש ןרָאװעג םיא ןוא ...ץרַאה זייב א

 טרעקעגּפָא ןצנַאגניא טָאה דיחי-ןב ןייז סָאד ןעזרעד טָאה ךלמ רעד זַא ןוא;

 םיא ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןטָאבעג סנטַאט םעד טשינ טגלָאפ ןוא ,רשיה-ךרד םענופ

 יד ןפורעג רע טָאה .םייה ןייז ןופ טייוו םיא ןקישרַאפ ,ךיז ןופ ןייז וצ קיחרמ

 יד ,הטלחה ןייז ןריפוצכרוד ןסייהעג ייז ןוא ,ענייז ןרָאטסינימ יד ,ונוצר-ישוע

 ,רשוכה-תעש ַאזַא ףיוא טרַאװעג גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה סָאװ ,ךלמה-ירש עטנרעצרעד

 ןייז ןופ ךלמ-ןב םעד ןבירטרַאפ ןוא ,ןוצר סכלמ םעד ןעוועג םייקמ דלַאב ןבָאה

 ,זיוה סרעטָאפ

 ,ןייז וצ דנו-ענ ,ןרעדנַאװ וצ ןביוהעגנָא ךלמ-ןב רענעבירטרַאפ רעד טָאה;

 םיא ןבָאה'ס ןוא טרעגנוהעג ,ןענופעג טשינ החינמ-םוקמ ןייק רע טָאה ץעגרע ןיא

 ןביוהעגנָא רע טָאה .המשנ יד ןטלַאהרעד וצ תוכרטצה עטסקיטיינ יד טלעפעג

 סרעטָאפ ןייז ךָאנ ןעקנעב קרַאטש ןוא םישעמ עטכעלש ענייז ףיוא ןבָאה וצ הטרח

 ןייז ייב ןטעבעג ךיז ןוא םינונחת ןוא הענכה טימ לופ ,ווירב טקישעג רע טָאה .זיוה

 ןוא ,ןעמערַאברעד םיא ףיוא ךיז לָאז רע ,החילס ןוא הליחמ ,ךלמ םעד ,רעטָאפ

 ןבָאה רעבָא ווירב ענייז .ןשינעפרעדַאב עכעלגעט-גָאט ענייז ,תוחפל ,ןקישוצ םיא
 עטנרעצרעד ,עזייב יד לייוו ,ךלמ םעד ,רעטָאפ םיצ טכיירגרעד טשינ לָאמניײק

 ,ךלמ םוצ ייז טזָאלעגוצ טשינ ןוא ןעמונעגרעביא וויױב יד ןבָאה ךלמה-ירש
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 ןַאמטכער םהוגבא

 ,אנקסמ רעקיטכיר רעד וצ ןעמוקעג ךלמ-ןב רעד זיא ןגייווש סנטַאט ןייז ןופ,

 -רעד ייז .ענייז םיאנוש יד ,ךלמ םענופ ןרַאה יד ןענייז ןגייווש ןייז ןיא קידלוש זַא

 זיא ,רעטָאפ ןעיירטעג םעד וצ ןכיירגרעד ןלָאז תושקב ענייז זַא ,טשינ סָאד ןזָאל

 ,ןכלעזַא ,טַאלב-טעמרַאּפ ןקידיײל ַא ןעמונעג טָאה רע :האצמהַאזַא ףיוא ןלַאפעג רע

 רע טָאה טעמרַאּפ םעד ףיוא .ווירב ענייז ןביירש לָאמעלַא טגעלפ רע .ןכלעוו ףיוא

 עטרעטנָאלּפרַאפ ןוא ךעלדיירד עכעלדנעטשרַאפמוא טלדײרדעגנָא ןוא טעקַארדעגנָא

 -- רעטנָאלּפ ןדעי ןשיװצ ,לדיירד ןדעי ןופ ןטימ ןיא ןוא סנכייצ ןוא ןכירטש

 וצ טקישעגקעװַא רע טָאה ווירב םעד טָא ןוא .השקב ןופ טרָאװ ַא ןבירשעגניײרַא

 .רעטָאפ ןייז
 סָאד ןעזרעד ןבָאה ,ענייז תרשה-יכאלמ יד ,ךלמ םענופ רעניד יד זַא ןוא,

 דלַאב עקַאט רָאנ ,ןטלַאהרַאפ טשינ ווירב םעד ןיוש ייז ןבָאה ,סטפירשעג עטיירדעצ

 ּפָא טכַאל ןוא קזוח טכַאמ רענייז ןוז רעד יוװ ןזיוװַאב םיא ןוא ךלמ םוצ טכַארבעג

 -עגנייא טוג ךיז ,דניק ןייז ךָאנ טקנעב סָאװ ,רעטָאפ רעד ,ךלמ רעד טָאה .םיא ןופ

 ןשיווצ ,ןטייווצ ןוא שינרעטנָאלּפרַאפ ןייא ןשיווצ ןופ ןוא ,ווירב סנוז ןייז ןיא טקוק

 -פיונוצ ןוא רעטרעוו עצנַאג יד ןבילקעגסיוא רע טָאה -- ןשינעײרדרַאפ עלַא יד

 ענייז טקישעגוצ ןוא טמערַאברעד םיא רעביא ךיז ,השקב סנֹוז םעד טלעטשעג

 ,ןתוכרטצה
 רימ :טלוב ןוא רָאלק זיא -- טקידנערַאפ עלעטָאמ 'ר טָאה --- לשמנ רעד,

 -יכאלמ יד ןשיװצ םיגירטקמ יד ידכ ,ןענװַאד םייב ךיז ןעלקיצ רימ ,ךיז ןעלגרָאג

 ןעניימ .תוליפת ערעזדנוא ןייטשרַאפ טשינ ןלָאז ,שפנב-םיאנוש ערעזדנוא ,תרשה

 וצ ייז ןגָארט .םימשבש וניבא רעזדנוא ןופ קווח רָאג ןכַאמ רימ זַא רעבירעד ייז

 ,עטַאט רעד ,רעבָא רע ,ונכלמ וניבא םוצ ,םיא וצ תוליפת עטרעטנַָאלּפעצ ערעזדנוא

 -ָארבעג ,עכעלדנעטשרַאפ-טשינ יד ןשיווצ ןופ ףיונוצ ןיוש טלעטש ,ךלמ רעד

 טמערַאברעד ,םינב לע בא םחרכ ןוא ,ערעזדנוא תושקב יד תוליפת ךעלקיטש ענעכ

 הצרי םא .שובלל דגבו לוכאל םחל ,הסנרּפ זדנוא טקיש ןוא זדנוא ףיוא ךיז רע

 ."!ןמא ,המלש הלואג רעד וצ ןייז הכוז ךיוא ,ונימיב הרהמב ,בורקב רימ ןלעװ טשה
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 צז

 תופורח ןוא תולוגס ,ןשינענעדּבשּבא





 ןענרעלסיוא טשינ םענייק ןעמ רַאט ןכורּפש

 תווקמ יד ןופ ןרעיוט יד ייב ןציז ןוא ןעמוק וצ טניווװעג ןעוועג זיא ןנחוי "ר.

 ךיז ,הליבט רעד ןופ קידנעמוק ,ןלעװו רעטכעט עשידיי יד זַא :ןגָאז טגעלפ ןוא

 ןבָאה .ךיא יו ןייש יײזַא ןייז ןלעוװ סָאװ ,רעדניק ןבָאה ייז ןלעװ ,רימ ןיא ןקוקנייא

 ןערה-ןךיע ןא רַאֿפ טשינ ארומ ןייק רָאג יבר רעד טָאה :טגערפעג ןנבר יד םיא

 טָאה ערה ןיע ןַא סָאוװ ,רעדניק ספסוי ןופ ּפָא םַאטש ךיא :טרעפטנעעג ייז רע טָאה

 זיא גייוצ רענייש ַא, ןבירשעג טייטש סע םורָאװ ,טשינ גנוקריוו ןייק ייז ףיוא

 יחבא 'ר ףיורעד טָאה ,(22 -- ט"מ תישארב) "לַאװק םייב גייווצ רענייש ַא ,ףסוי

 .(לַאװק ןוא גיוא טײטַאב -- "ןיע) גיוא םייב רָאנ ,לַאװק םייב טשינ ןעייל :טגָאזעג

 טשינ זיא ןפסוי ףיוא זַא ןעגנורדעג זיא) ןענַאד ןופ טגָאזעג טָאה אנינח 'רב יסוי 'ר

 -ז"מ תישארב) "דנַאל םעד ןיא שיפ יו ןרעמ ךיז ןלָאז ייז ןוא. ;(ערהיןיע ןַא טלוש

 רעסַאוװ םענופ טקעדַאב ןענייז םי ןופ שיפ יו ױזַא ,(ןפסוי ייב ךיוא טייטש'ס} 6

 רעדניק ספסוי ףיוא לָאז ױזַא ,טשינ הטילש ןייק ייז ףיוא סָאה ערה-ןיע ןַא ןוא

 גיוא סָאד :ןגָאז ױזַא ןעמ ןעק ,ליוומ זַא ןוא .ןבָאה טשינ הטילש ןייק ערה-ןיע ןַא

 טשינ טָאה ףסוי) םיִא וצ טשינ טרעהעג סָאװ םעד ןופ ןסינעג טלָאװעג טשינ טָאה

 טשינ הטילש ןייק ףיורעד ערה ןיע ןַא לָאז ,(יורפ סערפיטוּפ טימ ןקידניז טלָאװעג

 ."ןבָאה

 (דניקלַאז ריאמ בקעי ר"ד ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ."כ תוכרב)

 ,ערה-ןיע ןגעוו עטַאטיצ ערעגנעל ידיטָא אקווד טכַארבעג ןוויכב בָאה ךיא

 -ַאב ןוא םירמאמ ערעצריק ערעדנַא רעקילדנעצ ךיז ןעניפעג ארמג רעד ןיא םגה

 בילוצ סָאד ךיא בָאה ןָאטעג .ערה-ןיע ןופ ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןגעוו ןעגנוביירש

 ; םימעט ייוווצ

 רעד ןיא ןביולג רעד זַא ,ןזייוװַאב וצ םעט ןטושּפ םעד בילוצ עקַאט ,תיזעאר

 רָאג ,רָאג ןופ ,תוינומדק םינש ןופ טמַאטש (אשיב-אניע) גיואיזייב ַא ןופ גנוקריוז

 .עכַאּפע רעשידומלת רעד רַאפ ןופ ךָאנ רשפא ,ןטייצרַאפ ןטלַא

 לקיטש ןטריטיצ םעד ןיא לייו רַאפרעד ,רקיע רעד זיא סָאד ןוא ,תינש

 ,םיקוסּפ ןופ ןעגנוױדעגסױרַא טרעוו'ס ןוא ,קידצה ףסוי ןגעו טדערעג טרעוװ אדמג
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 ןַאמטכער םהובא

 .ןבָאה טשינ הטילש ןייק ערה-ןיע ןייק ןעק רעדניק ענייז ףיוא ןוא ןפסוי ףיוא זַא

 סָאװ ,ןכורּפש ענעדיישרַאפ יד ןופ ןטסקעט עכעלטע יד ןופ ןעז טעװ ריא יוװ ןוא

 ןעמָאנ רעד טנָאמרעד ייז ןופ םענייא ןדעי ןיא טעמכ טרעוו ,רעטייוו גנערב ךיא

 רַאפרעד ,ארמג לקיטש םעדיטָא ןופ רעכיז ךָאד טמַאטש סָאד ןוא ,קידצה ףסוי ןופ

 .תוכיראב ױזַא ָאד סע ךיא ריטיצ

 ןייז ךיוא ןעק ןוא קנערק עכעלרעפעג ַא רעייז גיוא זייב ַא זיא דומלת ןטיול

 רעד עקַאט רימ ןעניפעג .ןתאלוח עכעלרעפעג ערעדנַא יילרענעדיישרַאפ וצ םרוג ַא

 רעדָא ,ךיז ןטיהרַאפ וצ ױזַא יוװ תולוגס ןוא תופורת יילרעלכ דומלת ןיא רַאפ

 ױזַא יו ןעלטימ ןבעגעגנָא ךיוא ןרעוו סע ןוא ,(*גיוא זייב ַא ןופ ,ךיז ןלייהסיוא

 ךיז ןלָאז ,גיוא זייב ַא ןופ ןעמוק סָאװ ,ןתאלוח ערעדנַא זַא ,ןזָאלרעד וצ טשינ

 ,ןטײרּפשסיױא ןענעק

 .תופורת יד ןיא ןוא ,גיוא-טוג ַא ןופ גנוקריוו רעד ןיא הנומא עקיזָאד יד

 קידנעטש טריטסיזקע טיוא טזייוו סע יװ ןבָאה ,םעד ןגעק לטימ ַא יוװ תולוגס ןוא

 רעזדנוא וצ זיב ,תורוד עלַא ךרוד ,לָאמַא ןטייצ עטלַא רָאג יד ןופ ןגיוצעג ךיז ןוא

 יד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא עיצידעּפסקע עשיפַארגָאנטע יד ןעוו .טייצ רעקיטנייה

 יו ןעז וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג יז טָאה ,עניַארקוא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 'טרָאד ןענייז תונומא עקיזָאד יד טָא טײרּפשרַאפ קרַאטש יװ ןוא טלצרָאװרַאפ ףיט

 ַּפָא ןוא סעקרעכערּפשטָא ײלרעלַא ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא'ס סיורג יװ ןוא ,ןעוועג

 סָאװ ,תופורת ןוא תולוגס ענעדיישרַאפ טימ טצונַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעכערּפש

 .תורוד עקיטייצרַאפ ןופ השוריב ןעמוקעג ייז וצ זיא'ס

 -עג ךיז ןבָאה עניַארקוא ןופ לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא ,ךעלבעטשכוב

 ןכעלטיא ןיא ,הרצ תע רעדעי ןיא טדנעוועג ךיז ןעמ טָאה ייז וצ סָאװ ,תונקז ןענופ

 -עג ןענייז ,ןעגנילטשרע טּפיוהרעביא ,ןעיורפ עתרבועמ עלַא טעמכ .לַאפסקילגמוא

 טשינ זַא ,טביולגעג וליּפַא טָאה'מ .העּפשה ןוא טכיזפיוא רעייז רעטנוא ןענַאטש

 זַא רָאנ --- ,הבקנ ַא יצ רכז ַא :ןייז טעװ דניק סָאד סָאװ ,סיורָאּפ ןיא ייז ןסייוו רָאנ

 ךייז לָאז'ס ,דניק ןופ טכעלשעג ןפיוא ןקריוו ןענעק סָא ,ןעלטימ ךיוא ןגָאמרַאפ ייז

 ,לדיימ ַא רעדָא לגנִיי ַא

 ךוא תולוגס טסּוװעג ןוא ןכורּפש ענעדיישרַאפ טנעקעג ןבָאה ,תונקז יד ,יײז

 ןופ :ןכָארּפשעגּפָא ןבָאה ייז .אובת אלש הרצ לכ לע *עטריבורפעגסיױא, תופורת

 אדיב הינימיד אדיד אפקז טוקנל ָאשיב אניעמ ליחדו אתל לייעד ןַאמ יַאה *

 אערזמ ינולּפ רב ינולּפ אנא :יכה אמילו הינימיד אדיב הילאמשד אדיד אפקזו ,הילאמשד

 ןוא טָאטש ַא ןיא ןײרַא טמוק רענייא זַא -- ַאשיב ַאניע היב הטלש אלד .ָאניתַאק ףסויד

 רעטכער ןייז ןופ (ןעמיוד) רעגניפ ןבָארג םעד ןָאטנײרַא רע לָאז ,ערהדזיע ןַא רַאפ ארומ טָאה

 ןוא רעטכער ןייז ןיא טנַאה רעקניל ןייז ןופ ןעמיוד םעד ןוא ,טנַאה רעקניל ןייז ןיא טנַאה

 ,רעדניק ספסוי ןופ ּפָא-םַאטש ,םעד ןוא םעד ןופ ןוז רעד ,רעד ןוא רעד ,ךיא :ןגָאז ױזַא לָאז

 .(ה"כ תוכרמ) "טשינ הטילש ןייק ייז ףיוא טָאה ערהדןיע ןַא סאו
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַאדגָאנטע עשידיי

 ַא ןופ ;ריוושעג ַא ןופ ;סופ ןטקנעלעגסיוא ןַא ןופ ;קיטיײװ:ןייצ ןופ ;"גיוא טוג ַא

 יז ;ןשינעקישנָא ערעדנַא ןוא "לפונ הלוח; ַא ןופ ;טנוה ַא ןופ סיב ַא ןופ ;"זיור?

 -עג ןבָאה ייז ;ןעמַאק-רָאה טימ ןוא ןקָאז טימ ,סרעסעמ טימ "ףושיכ. ןָאטעג ןבָאה

 ןסירעג ;ענעקָארשעגרעביא וצ *רעייא טעשטַאקעג, ןבָאה ייז ;יילב ,סקַאװ ןסָאג

 ןוא תולוגס ערעדנַא רעטרעדנוה ןָאטעג ןוא דמעה ןטשרעטנוא ןופ *ןוטס, םעד

 ,תופורת

 -ַאב רָאג ַא ןביילקפיוא ןוא ןענעכייצרַאפ וצ ןעגנולעג זיא עיצידעּפסקע רעד

 ענעדיישרַאפ ײלרעלַא וצ תועימק ןוא תולוגס ,ןכורּפש יד ןופ לָאצ עקידנטייד

 ,ןתאלוח

 -רַאפ ןוא ןביילק סָאד ןעמוקעגנָא זדנוא זיא ןטייקירעװש עסיורג ןוא ימ טימ

 ריהזו ריהז ןעוועג ןענייז סעקרעכערּפשּפָא יד ,לַאירעטַאמ טרָאס םעדיטָא ןביירש

 ערעייז ןופ עקיצנייא ןייק ,טיבורק עטנעָאנ וליפַא ,םענייק ןענרעלוצסיוא טשינ

 ןַארַאפ זיא סע --- לייוו .הלוגס רעדָא הפורת םוש ןייק ןגָאזסױא טשינ ןוא ,ןכורּפש
 הלוגס ַא רעביא טיג'מ רעדָא ,ךורּפש ַא סיוא טנרעל'מ יו לענש ױזַא זַא ,ןביולג ַא

 חוכ רעד לוטב דלַאב טרעוו ,גנוקריוו רעייז ןיא טשינ טביילג סָאװ ,םענייא וצ

 רע ןעוו -- רעגָאזסיױא רעד זַא ,רַאפעג ַא ןַארַאפ ןליפַא זיא סע ןוא ,ךודּפש םענופ

 .ןרעוװ טקוזינעג ןײלַא לָאז --- ןצונַאב ךורּפש רעד טימ לָאמַא רעדיוו ךיז טעוו

 -וצסיורַא ידכ ,טצונַאב ךיז רימ ןבָאה ןגעוו ןוא ןעלטימ ענעדיישרַאפ טימ

 ןופ רענייא ךיז טגעלפ לָאמטּפָא ,ןכורּפש ערעייז סעקרעכערּפשּפָא יד ןופ ןעמוקַאב

 זיא .עקרעכערּפשּפָא ןַא ןפור טקישעג ןוא טעב ןיא ןגייל ךיז ,קנַארק ןכַאמ זדנוא

 ,ןכיילג סָאד ןוא "גיוא-טוג; ַא ןכָארּפשעגּפָא לָאמַא ;סקַאװ ןסָאגעג יז טָאה לָאמַא

 -םיוא טנעקעג טָאה'מ לפיוו ףיוא ןוא ,לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא זדנוא ןופ רעצעמצ

 טעמּכ טָאה רעבָא ףַארגָאטָאפ רעד .ןכורּפש עריא טנכייצרַאפ ןעמ טָאה ,ןּפַאב
 .רעדליב ןעמענ טנעקעג לָאמעלַא

 רענייא וצ ןייגקעװַא טגעלפ יקסדנַא זַא ,ןפָארטעג לָאמנייא טשינ ךיוא טָאה סע

 זַא ,ןלייצרעד ריא ;לזמ ןרעטיב ןייז ףיוא ריא רַאפ ןגָאלקרַאפ ךיז ,תונקז יד ןופ

 ךַאבענ רע זיא רעטציא זַא ןוא רחוס ַא ,תיבה-לעב רעכייר ַא ןעוועג רעִירפ זיא רע

 ןעיצ וצ ןענַאװ ןופ רוקמ םוש ןייק טשינ טָאה ןוא ןויבאו ינע ןַא ,דרוי א ןרָאװעג

 טקינייא ןענרעלסיוא םיא לָאז יז זַא ,ריא וצ ןעמוקעג רעבירעד רע זיא .הנויח ןייז

 טעוװ ,תולוגס ןוא תופורת עריא ןופ עקינייא ןבעגרעביא םיא ,ןכורּפש עריא ןופ

 -עג השעמ-תעשב ךיוא טָאה יקסינַא ,ןייז סנרפמ ןענעק םעד ךרוד רשפא ךיז רע

 ךיז ןזָאל וצ טיירג זיא רע ,טסיזמוא טשינ הלילח ליוו רע זַא ןרעהוצנָא ןבעג

 ןבָאה דייר עטַאלג ןוא םיטש ענעכָארבעג סיקסינַא .ךעלברעק עכעלטע ןטסָאק

 ןזיײװסױרַא -- ,ןדערנייא טזָאלעג ךיז ןבָאה תונקז יד .,הלועּפ ַא טַאהעג סנטסניימ

 יָעמ זיא ףוסל ,רעמ סָאװ ןגירקסיורַא טלָאװעג ,ןעגנודעג ייברעד ךיז ןוא ,תונמחר
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 ןַאמטכער םההובא

 -יא םיא ןבָאה ייז סָאװ ,ןכורּפש יד ןבירשרַאפ טָאה יקסינַא ןוא ןרָאװעג הוושומ

 .ןבעגעגרעב

 ךימ טָאה יקסינַא ןתמו אשמ .ַאזַא ייב ןעוועגייב ךיא ןיב לָאמנייא

 רעסיורג וצ ןייק טשינ זיא רע יװ ױזַא זַא ,דיירסיוא םעד רעטנוא ןעמונעגטימ

 ,ךימ רע טָאה ,היאר רעד ףיוא ןגָאלשעג לסיבַא ךָאנ וצרעד זיא ןוא אבר אבתכ

 ךיז ןבָאה רימ ןעוו זַא ,ךיא קנעדעג .ןביירש לָאז ךיא ןעמונעגטימ ,קינעמילּפ ןייז

 טָאג זא ,ןשטנווװעגוצ ןוא טשטנעבעג ןיקס-נַא יז טָאה ,טנגעזעג הנקז רעד טימ

 ,הבחרהב הסנרּפ ןקישוצ םיא לָאז

 .ליָאדי המלש ןופ טינשצלָאה -- .הטמה יאשונ ; היו
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 (תונקו) טעקרעכערּפשּפַא

 טימ ,תולוגס ןוא ןכורּפש יד ןופ טלַאהניא םעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבעג וצ ידכ

 רעכערּפשּפָא רענעמ ןגעוו) טצונַאב ךיז ןבָאה סעקרעכערּפשּפָא עשרעבייוו 'עכלעוו

 עטסטיײרּפשרַאפ רָאג יד ןופ ןטסקעט לָאצ ַא ןעגנערב ָאד ךיא לעװ ,(רעטעּפש ---

 -- .קנערק ַא םתס וצ ,"סערח-ןיע, וצ :ןכורּפש ןופ ןטסקעט .עטסנעמונעגנָא ןוא

 "תונקז, יד ױזַא יו ןבעגרעביא ךיוא לעוו'כ .שיניַארקוא ףיוא ןוא שידִיי ףיוא

 ,טריפעגפיוא השעמ-תעשכ ךיז ןבָאה

 :(טײרּפשרַאפ קרַאטש) ערה-ןיע ןַא וצ

 ןַא טָאה (...) ןַא טגָאז ענייא .ץיטש ץיא ףיוא ןציז רעביײױו ײרדד

 זיא םע ןענַאו ןופ :טגָאז ענייא ןוא ,ןיינ-- :טגָאז ענײא ןא ערהדךיע

 לאז ןַאטעג סעּפע (ר"א) םיא טָאה ןַאמ ַא בױא .ץיג סע לָאז ןהַא ןעמוקעג

 (ךיא) םיא טָאה יױר א ביוא ןוא .דרָאב ןיז ןופ רָאה יד ןלַאפסױרַא םיא

 טָאה םי רעד ןטסירב יד ןוא ןייצ יד ןלַאפסױרַא ריא ןלָאז ,ָאטעג סעּפע

 ףזִא ןןא ,ןרינ ןייק טששינ ןבאה בל"מ יד ןוא שזיפ רעד ,געוו ןייק טשינ

 טלוע טשינ ריד ףױא לָאזס ןוא ערהה-ןיע ןייק ןבָאה טשינ (...) וטסלָאז

 סָאדלַא וא ,ןעִימ ריד רַאפ ךיז ןלָאז רעבייו יירד יד .הלחמ םוש ןייק ןייז

 ,ןייז קיבייא ןוא קיביײא ריד יב לָאז'ס טא ןעִיצ ריד וצ ךיז לָאז סטוג

 רךיד לָאז ױזַא ,קנערק ןייז ןופ ןרָאװעג טליהעג זיא ןהיקזח יו יזזַא ןוא

 ץנַאג ןייד ףיױוא ןוא רעדילג ענייד עלַא ףיוא המילש האופד ַא ןקישוצ טָאג

 ןָא טבייה ןוא לָאמ י"רד סױא טייּפש) ןפט הפט !ופט .ןבעל ןוא ךייל

 .ןצינעג

 .(ךיטנַאטסנָאק טלַא ,עריפַאש הליב היח)

 ,ןטנַאירַאװ עכעלטע ןיא ןבירשרַאפ רימ ןבָאה ךורּפש ןקיזָאד םעד
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 ןַאמטכער םהרבא

 :"ערה-ןיע; ןַא וצ ךורּפש רעדנַא ןַא

 ,עקנַארק עלֹוא טלייה סָאו רעד .טָאג ןקיטכעמלַא םענופ ףליה רעד טימ

 עזייב ןוא ןטייקנַארק ןוא ןקיטייו עלַא (...) ריד ןופ ןָאטּפָא לָאז רעד

 רעטכעלש רעד ןופ ייס ןגעקטנַא ןעמוקעג ריד ןענייז סָאװ ,ןשינעגעגַאב

 סָאװ ,קוק סטשטטעמ ןזייב ַא ןופ ייס ,ןרָאוװעג טקישעג ר"ח זיא סָאװ ,טפול

 ןופ ייס ,יױרפ ַא רעדָא ,ַאמ ַא ןופ סע זיא יצ ,טקילבעג ריד ףיוא טָאה

 ןבעל ןוא בייל ןייז ןיא טשינ ,ןדַָאש טשינ ריד לָאז -- גנוי; ןופ ייס ,טלַא

 -ַאב טָאה איבנה והילא ןעד .גנול ןייד ןיא טשינ ךיוא ץרַאה ןייז ןיא טשינ

 ?ןיג וטסליוו ןיהּווו :ךאלמ םעח גהילא טגערפ ,"וכירטזעא. ךאלמ םעד טנגעג

 "וצ (ריא) ןייז ייב ןציז ליוו ןוא (...) וצ ןייג ליוו ךיא :ךאלמ רעד טגָאז

 (עריא) עני עלַא ןיא ןא ןרעדָא (עריא) ענייז ןיא ןעגנירדניירַא ןוא סנּפָאק

 .טולב (ריא) ןייז ןעקנירט ןוא שיילפ (ריא) ןייז ןסע ליוו ךיא ןוא ,רעדילג

 תושר ןייק טשינ טסָאה וד ױו ליווװו ױזַא :םיא וצ איבנה והילא טכערּפש ָאד

 ןבָאה טשינ וטסלָאז ךױא ױזַא ,םי םענופ רשסַאוװ סָאד רָאג ןעקנירטוצסיוא

 סנייא טשיק ןא ביל (ריא) ןייז יא טשינ (ריא) םיא ןקידעש וצ תושר ןייק

 ןופ ןעיורפ רשדָא רענעמ יד ןופ רעצימיא ביוא .רעהילג (עריא) עטייז ןופ

 טשינ ,דָאש טשינ ריח סע לָאז ןבעגעג גיוא ןייב ַא ריד טָאה טלעוו רעד

 טָאה קידצה ףסוי ןופ רעדניק יד ףיוא יו ױזַא ןוא .טכַאנייב טשינ ןוא גָאטייב

 ןװוא ןדאש טשינ ריד ךיוא לָאז ױזַא ,טַאהעג טשינ הטילש ןייק גיוא זיימ ןייק

 רעד וצ ןוא ,קייהסיוא ךיח ךרבתי םשה לָאז ,ןלייצ ןיינ ןעק'מ רעדייא

 .ההלס ןמָא ,טנוזעג ןוא שירפ ןייז וטסלָאז עדנוטש

 (ולֲארוקסָארּפ ,גרעבנירג הרש)

 -- ןכורּפש עטשימעג טימ טצונַאב ךיז לָאמטּפָא ןבָאה סעקרעכערּפשּפָא יד

 .ןושל ןשיניַארקוא ףיוא ןצנַאגניא רָאג רעדָא ,שיניארקוא טימ שידַיי

 סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפמוא שממ ןוא קידריוװקרעמ רָאג זינ ,בגא ,זיא'ס ןוא

 ןופ -- ןדִיי יד ןופ טײקנסָאלשעגּפָא ,טייקטרעדנוזעגּפָא רעד ףיוא קידנקוק טשינ

 יד ןכלעוו טימ לוטיב םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,םינכש עשַיױג עקימורַא ערעייז

 זיא'ס זַא ךָאד -- "לזייא םעניא הנומא רעד ףיוא טקוקעגרעטנורַא ןבָאה ןדִיי
 ןסַאמ-סקלָאפ עשידִיי יד ןבָאה ,ןשינעכערּפשּפָא וצ ,תולוגס-סקלָאפ וצ ןעמוקעג

 ,רעפערט ,רעכערּפשּפָא עשַיוג וצ יורטוצ ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ,ןדִיי עמורפ וליּפֲא

 יצ לַאפנטלעז ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ."ןרעטָאט, וצ טּפיוהרעביא ןוא םיפשכמ

 םיא וצ לָאמטּפָא טָאה'מ .*רעטָאט; םוצ ןייג רעדָא ,עקרעכערּפשּפָא עשַיױג ַא ןפור

 חילש ַא טקישעג טָאה'מ זַא ,ןפערט ךיוא טגעלפ'ס .טייוי-ןליימ הלוח א טריפעג

 רעסיוועג ַא ןופ ןכערּפשּפָא ןגיוא יד רעטניה לָאז רע ידכ ,"רעטָאט, ַא וצ דחוימ
3 

 םענופ ץפח ַא *רעטָאט; םוצ ןעמונעגטימ חילש רעד טָאה לַאפ ַאזַא ןיא .תאלוח
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 רַאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 רעד ,דניק ַא ןופ רונשלקיוו ַא רעדָא ,םענעסקַאװרעד ַא ןופ דמעה ַא יוװ ,ןקנַארק

 -נָא ךָאנרעד סָאד טָאה הלוח רעד ןוא ,ןכָארּפשעג ץפח םעד רעביא טָאה רעטָאט

 .ןרָאװעג טנוזעג זיא רע זיב ןגָארטעג ןוא ןָאטעג

 -טרּפשּפָא עשידיי סָאװ שיניַארקוא ןיא ןכורּפש ייווצ ןבעגרעביא ָאד לעוו'כ

 -עמָארּפ ַא ןופ טרעהעג ךיא בָאה עטשרע יד .,טצונַאב ייז טימ ךיז ןבָאה סנרעכ

 ךיא בָאה עטייווצ יד ;װוָארוקסָארּפ טָאטשמיײה ןיימ ןיא ןירעכערּפשּפָא רעלענַאיס

 ,רעזייה םכילע םולש יד ןיא ,הכרבל הנורכז ,(*יקסרעווט עלעקייח ןופ ןבירשרַאפ

 : קרָאי-ויג

 :ערה -ןיע ןַא וצ

 ,יצענליוַאז זיא ,יצענליטָאּפ זיא ,ויַאילוָאמױו עבעט ַאי טירטסירפ
 זיא ,קַאשטילַאּפ זיא ,קָאשטור זיא ,יעשזירק זיא ,יעשמעלפ ןזיא ,יעדורה זיא

 זיא ,קָאנילָאק דיפ זיא ,קַאנילַאק זיא ,קַאשזינ זיא ,עניפס זיא ,ַאטָאוויועז
 -אגסַאז יט ישט ,יענַאלסַאנ יט ישט ,טירטסירפ יט ישט .ָאליט ָאהָאקנעיסוו

 יט ישט ,יעווָאבוד יט ישט ,ילסימ זיא יט ישט ,יעשטָא זיא יט ישט .יענ

 -רעשטעוו יט ישט ,יעטנַאר יט ישט ,יעווָאבוד-ירט יפ יזעט .יעווָאבוד-ןויּפ

 -ָאמיױו עבעט ַאי -- .ענשטינַארהַאז יט ישט ,יענשזָארָאדיּפ יט ישט .ישנ

 ,ךיקסלעגנַא ,ךיקסנַאהײצ ,ךיקסנַאפ יעשטָא זיא יש ישט (...) זיא ןיֵאיִל

 "עמ ,ךישטאיטיד יט ישט ,ךישטבַארַאּפ ,ךישטאנישז יט ישט ,ךיקסווָאדישז

 זיא ,יווָארק זיא ,יטסָאק זיא ויַאילװַאמיױו עבעט אי -- .ךישטַאילעט יט

 .ַאיסיטינָארָאק יג יבָאט טוט .ַאיסיטילעסעוו ינ יבָאט טוט .ַאליט ָאהָאקנעיסוו

 -סָאק יאָאטווַאשז ,עטיפ ינ יווָארק יאָאננַאורעשט .עטירַאמ ינ ַאליט ַאהַאליב

 ַאנ ןיַאל"סס עבעט ַאי (...) זיא ויאילווָאמיװ עבעט ַאי .עטַאמָאל ינ יט

 יבָאט םַאט .ערָאה ע"מפנעמַאק ַאנ ,עירָאמ עיניס ַאנ ,ַאטָאלָאב ַאנ ,ַאטערעשטָא

 ימאינמאק ,עטאטיסערעּפ סָאקסיּפ ,ַא"סיטינעראק יבָאט סָאט ,ַאיסיטילעסעוו

 ךיסוו יא ַאוַאי-שזָאב ַאציל ןיא ידַאּפָארפ יא יננעשטסיא .עטַאדיקערעּפ

 ,ךיטַאיווס

 :(גנוצעזרעביא עשידִיי)

 רעד ןופ ,ןרעטש םעד ןופ ,ןקַאנ םעד ןופ סױרַא ךיד ךערּפש ךיא גיוא זייב
 םענופ ,רעגניפ יד ןופ ,ןעלכענק יד ןופ ,הרדשה-טוח םענופ ,סעצײלּפ יד ןופ ,טסורב
 ,ךעלעינק יד רעטנוא ןופ ,ךעלעינק יד ןופ ,ךעלעסיפ יד ןופ ,ןקור םענופ ,ךיוב
 ַא וטסיב יצ ,שינעקישנָא ןַא וטסיב יצ ,גיואזייב ַא וטסיב יצ .רעּפרעק ןצנַאג םענופ
 -יתעל-תעמ ַא וטסיב יצ ,קנַאדעג םענופ יצ ןגיוא יד ןופ וטסמוק יצ .שינעּפעלשרַאפ

 'ף ןיבר ןשידיסח םענופ רעטכָאט יד ,תדמולמ עסיורג ַא .,ה"ע יקסרעווסט עלעקייח (*

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא סָאוװ רעקסירט עצמוחנ 'ר ןיבר םענופ יורפ יד ,רעװָאקיּפש עלעטָאמ

 ,יקסרעווט ןנחוי רעביירש ןשיערבעה םענופ רעטומ יד ,ד"יה סנוויואכלַאק סרעלטיה
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 ןַאמסכער םהוגא

 -עירפרעדניא ןַא ןטסיב יצ .רעקיתעליתעמ יירד ַא יצ ,רעקיתעל"תעמיבלַאה ַא ,רעק

 טייז רענעי ןופ יצ געוו ןופ ןעמוקעג וטסיב יצ .רעקיטכַאנרעדפיוא ןַא יצ רעק

 ,עשיצירּפ ןגיוא ןופ ןעמוקעג וטסיב יצ ;( ...) ןופ סױֹרַא ךיז ךערּפש ךיא .ץינערג

 .לדיימ ַא ןופ יצ .ןַאמ ַא ןופ יצ .יורפ ַא ןופ יצ .עשידיי ,עשילגנע ,עשרענייגיצ

 םעניפ ,רענייב יד ןופ סױרַא ריד ךערּפש ךיא .לבלעק ַא ןופ יצ .דניק ַא ןופ יצ

 וטסלָאז ָאד טשינ .ןעיירפ ךיז וטסלָאז ָאד טשינ .רעּפרעק ןצנַאג םענופ ןוא טולב

 טולב עטיור סָאד .ןעשטומ טשינ וטסלָאז רעּפרעק ןסייוו םעד .ןעלצרָאװניײא ךיז

 ךיד ךערּפש ךיא .ןכערב טשינ ןטסלָאז רענייב עלעג יד .ןעקנירט טשינ וטסלָאז

 םעד ףיוא ,סעטָאלב יד ןיא .ןטערעשטָא יד ןיא קעװַא ךיד קיש ןוא ( ...) ןופ סױרַא

 ןטרָאד .ךיז ןעיירפ וצ םוקמ ןייד זיא ןטרָאד .גרעב ענרענייטש יד ףיוא ,םי ןעיולב

 יד טימ ןוא ןטישוצרעביא ךיז דמַאז ןטימ ,ךיז ןעלצרָאוװוצנייא ץַאלּפ ןייד זיא

 ןוא טכיזעג סטָאג ןופ ןלַאפרַאפ רעוװו ןוא דניװשרַאפ .ןפרַאװוצרעביא ךיז רענייטש

 ,עקילייה עלַא ןופ

 (ווָארוקסָארּפ ,ןרעקיט יד עדניה)

 עקידרעטייוו יד יז טָאה ןבעגעגרעביא רימ טָאה ה"ע יקסרעווט עלעקייח יו
 יד טעװעדָאהעגפיױא טָאה סָאװ ,הנקז רעקירָאי קיצכַא ןַא ןופ טרעהעג ךורּפש
 ,ףיוה ןיא ,ןיבר רעװָאקיּפש םעד ,רעטָאפ ריא ייב רעדניק

 :ערה - ןיע ןַא וצ

 : םָאסַאשט םירבָאד ,םָאזַאר םישרעּפ

 יבָאט ַאז ,יַאווזיוו יבָאט ַאײ .עטַאקילקיװ וקָאר (...} ַאי ַאלשירּפ
 ,עטוב ינ יבָאט טוט .ויַאבוריוו יףָאט ַאי ,ויַאיניטיױו יבָאט ַאי ,זיַאקילקיו
 .יטַאמָאל ינ טסיק וליב ,יטַאסָאס ינ ווָארק וננָאוװרעשט .עטַאווישעָאקסָאר יג
 עד ,טונגעג ינ "סוה עד ,טודיּפ ינ ירוק עד ,ערָאמ ענוָאשט ַאנ יבָאס ידיא
 .יטַאווישָאקסָאד יבָאט םַאט ,יטוב יבָאט סַאט .עיַאל ינ ַאקַאבָאס

 : םָאסַאשט םירבָאד םָאזַאר םיהּורד

 = - י.י... נט... טיי יי נא גנא - - ....-.ָ.-י{0 יא .תיאי; אי ,.....,גי ,.,  גיי.

 טאוא מא יע יא תאמר יא א יאהו ראה אהאיא יא א א קא קא "יו 4 עא א טא

 ;(גנוצעזרעביא עשידִיי)
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 :העש רעטוג ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 ,סױרַא ךיד רעדָאפ ךיא .ןפורוצסױרַא ןטוגיטשינ ַא ( ...) ךיא ןיב ןעמוקעג

 רַאפ טשינ זיא ָאד .סױרַא ךיד קַאה ךיא ,סױרַא ךיד יצ ךיא ,סיֹױרַא ךיד יירש ךיא

 יד ןכערב וצ ןוא טולב עטיור סָאד ןעקָאמס וצ ,ןייגליווו ךיז ןזָאל וצ ,ןייז וצ ריד

 ןייג טשינ ןלעוו רעניה ווו טרָאד -- ,םי ןצרַאװש ןפיוא ריד ייג ,רענייב עסייוו

 ןייז וטספרַאדַאב ןטרָאד ,ןליב טשינ טעװ טנוה ַא וװ :ןרעגוג טשינ ןלעוװ זדנעג ווו

 .ןייגליוװ ןזָאל ךיז ןטרָאד ןוא



 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 :העש רעטוג ַא ןיא לָאמ ןטייווצ םוצ
 0 א טאטא טס טא ראטע יה אהה סאו יהא יא יא א יא או הא יראה ראו

 2 רע עאעא טעאריע טעמע אוו "ה"א יא אפ יא יא א יהא ווא אהא

 ךיז ןעמ טגייב ךָאנרעד .לָאמ יירד טגָאזעג ךעלטנייוועג ןעמ טָאה ךורּפש יד
 ."ירָאק ינ ,ירָאב ינ ,ירָאה ינ/ :רעיױא ןיא ןייא םיא סמיור'מ ,הלוח םוצ רעבירַא
 ,ןצינעג קרַאטש ןָא טבייה'מ ןוא לָאמ יירד סיוא טיײּפש'מ

 וצ ךורּפש עצרוק ַא ןבעגעגרעביא ךיוא רימ טָאה ה"ע יקסרעווט עלעקייח
 ַא ןיא סיוא ךיז טלעטש'מ .תיב-ינב עצנַאג סָאד ףיונוצ טפור'מ :?גיוא-טוג, ַא
 עטסטלע יד ןוא ,טנעה יד ייב ןא ךיז טמענ'מ ,הלוח ןופ טעב םעד םורַא ,דָאר
 עלַא ןוא ."ערה-ןיע ןַא טָאה (ת)ינולּפ (תב) ןב (תינולּפ) ינולּפ , :טגָאז עלַא ןופ
 ,ףהריבע ןַא ,ַאו-וא ,ַאו-וא ,ַאוו-וא ,, :סיוא ןעיירש עקימורַא

 .רוביצב טצענעג'מ ןוא לָאמ ןעצ ןעמ טוט ױזַא

 :תאלוח ַא םתס וצ

 םעד ןלייהסיוא לָאז רע זַא ,לאפרו ךאלמ ןייז קיש ,לארשי יקלא 'ה םשב
 םעניא רעוושַאב ךיא .קיטיירו ןוא ןטייקנַארק ענייז עלַא ןופ (...) הלוח
 יוב ;טָאבעג ענייז עלַא יימ ןוא ומש ךרבתי טַאג ןקיטכעמלַא םענופ ןעמָאנ
 רעזדנוא ןופ למיה ןיא ןעמיזוו סָאװ םיכאלמ יד יב :הנבל רעד ןוא ןוז רעד
 רעזדנוא ןופ למיה ןיא ןענייז סָאװ ןרעטש יד יב תמש ךרבתי טָאג-רַאה
 ןעצ יד ייב ;תורות-ירפס ןיינ ןוא תורוד ןיינ יד יב המש ךרבתי טָאג רַאה
 ןיא רעדָא ;ןעמוקעג זיוה ןיא קנערק יד זיא .תוריפס ןעצ יד ייב ןוא טָאבעג
 ןָאה ןופ רֹחֶא ;טײרּפשעגנָא ןגער ןופ רעדָא ;טיײױועגנָא טניו ןופ געו
 -לֵא וד ,םיא לייה ןעמעלַא םעד ןופ -- .ָאטעגּפָא םידש רעדָא ;טיײרקעגנָא
 :חובא ערעזדנוא ןופ תוכז ןיא ,עדנוטש רעקיזָאד רעד ןיא טָאג רעקיטכעמ
 ווא ;המלש ןוא דוד ,ןרהא ,השמ ןופ תוכז ןיא ןוא ;בקעי ןוא קחצי ,סהרבא
 האיבנה םירמ ,האל ןוא לחר ,הקבר ,הרש :תוהמא ערעזדנוא ןופ תוכז ןיא
 רעקיזָאד רעד ןיא המלש האופר ַא ןקיש לָאז ךרבתי םשה .הכלמה רתסא ןוא
 .הלס ןמא עדנוטש

 (ווָארוקסָארּפ ,ןרעקיט יד עדניה)

 ןריפ סעקרעכערּפשּפָא יד יו ןפוא רעד ןוא ןכערּפשּפָא ןרַאפ תונכה יד
 ןכַאמ ייז :רָאג זיב עװַאקישט ןוא קיטרַאנדיײשרַאפ ןענייז -- ןכערּפשּפָא ןתעב ךיז
 יד טימ טזָאלב'מ ,זָאנ רעד טימ טיירד'מ ,ןגיוא יד טימ טצָאלג'מ ,ןסַאמירג ײלרעלַא
 ,רעמעל יד יװ ןעקעמ ,ריפ עלַא ףיוא ןכירק ,טניה יד יו ןליב עקינייא .,ןּפיל
 ךיז ןצונַאב ייז .טעב םעד םורַא סופ ןייא ףיוא ןעגנירּפש ,דָאר א ןיא ךיז ןעיירד
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 ןַאמטנער םהרבא

 ןוא ,קָאז ַא ,ּפיז ַא ,םַאק ַא ,רעסעמ ַא :יװ ,םירישכמ ײלרענעדײשרַאפ טימ ךיוא

 .ןגָאװ ַא ןופ דָאר ַא וליפַא לָאמטּפָא

 ןשַאװ ,ךורּפש רעייז ןגָאז וצ ןָא ןבייה ייז רעדייא ,סעקרעכערּפשּפָא בור סָאד

 ףיױרַא עקרעכערּפשּפָא יד טגייל ,ךיז ןשַאװ לָאמ ןדעי ךָאנ ,לָאמ ןביז טנעה יד ךיז

 ךיז לָאמ ןטעביז ןטימ קיטרַאפ טרעוו יז ןעוו ןוא .הלוח ןופ ּפָאק ןפיוא טנעה עריא

 יז זיב ,ּפָאק סהלוח םענופ טנעה עריא ּפָארַא טשינ טלָאמעד ןיוש יז טמענ ,ןשַאוװ

 ןופ ןרעטש םעד ךעלטנייוועג יז טקעל ןכערּפשּפָא ןכָאנ .קיטרַאפ ןצנַאגניא טרעוו

 ,דנַאנַאכרוד לָאמ יירד קעל ןדעי ךָאנ סיוא טייּפש ןוא ,לָאמ ןביז ךיוא ןקנַארק

 הנתשה רעד טימ רעדָא ,ןקנַארק םענופ ץכעייּפש ןטימ רעגניפ ריא סַאנ טכַאמ

 ףרעטש ןייז יז טצענַאב טייקיסילפ רעד טימ ןוא ,רענייז

 זָאלג ַא ןיא ןיירַא ייז ןפרַאװ ,רעצכעטיירק עסיוועג ןעמענ רעדיוו עקינייא

 ןוא ןָא ןעיצ רעצכעטיירק יד סָאװ ,טייצ רעד ךרוד .ןעֶיצנָא לָאז'ס ידכ ,רעסַאוװ

 יד ךיז ןשַאװ ןייא ןיא עקרעכערּפשּפָא יד טלַאה ,רילָאק טמוקַאב רעסַאװ סָאד

 עטרילָאק ַא ךעלטנייוועג טרעוו רעצכעטיירק יד ןופ ,ןכורּפש עריא ןגָאז זוא טנעה

 טייקיסילפ רעד טימ ליומ ריא ןָא יז טליפ ןכורּפש יד טקידנע יז ןעוו .טייקיסילפ

 ,רדסכ לָאמ יירד ,הלוח םענופ םינּפ סָאד יז טצירּפשַאב ּפיז ַא ךרוד ןוא

 סָאװ ,ןסייהעג יז טָאה לדנענג ,עקרעכערּפשּפָא ןַא ןעוועג זיא וועשטיטעל ןיא

 ןוא וועשטיטעל טכוזַאב ןבָאה רימ ןעוו .טנגעג ןצנַאג םעד רעביא טמשעג טָאה

 קנַארק ךיז ןכַאמ וצ לרוג רעד ןלַאפעג רימ ףיוא זיא ,בוט-םש ריא ןגעוו טרעהעג

 ,בשות רעוועשטיטעל ןבושח ַא ,דחוימ חילש ַא ךרוד .טעב ןיא ןגייל ךיז ןוא

 ַא ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה ןעגנערבוצּפָארַא יז .ןעמוק וצ ןטעבעג יז רימ ןבָאה

 טשינ טלעג ןייק םענייק ייב טגעלפ יז סָאװ רַאפרעד ,תישאר .היכז ערעדנוזַאב

 -עג .סיפ יד טּפעלשעג םיוק ,רעטלע ןפיט ןיא ןעוועג ןיוש יז זיא ,תינש .ןעמענ

 --- םיקידצ ןוא םינבר רעטיול ,החּפשמ רעקידסחוימ רעייז ַא ןופ יז טָאה טמַאטש

 ,הווצמ-םשל ןָאטעג סָאד יז טָאה

 רעסיורג ַא ,םכח-דימלת ַא דַיי ַא ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד ריא טָאה חילש רעד

 ןוא הווצמ-רבד ַא בילוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,חרוא ןַא וצרעד ,בר"זב ַא ,סחוימ

 .ןעמוקעג רימ וצ יז זיא .ןרָאװעג טפַאלשרַאפ םיצולפ זיא

 ןבילבעג ןענייז רימ זַא .טקישעגסױרַא ןעמעלַא יז טָאה ןטשרע םעלַא םוצ

 טימ טָאה יז סָאװ ,רעצכעטיירק טימ טרעכיורעגסיוא רעמיצ סָאד יז טָאה ,ןיײלַא

 סָאד ןעמונעג ,דמעה עטשרעטנוא סָאד ןָאטסױא רימ ןסייהעג .טכַארבעגטימ ךיז

 טשיװעגּפָא ,ןכורּפש טלמרומעג ,תויוועה ענעדיישרַאפ םעד רעביא טכַאמעג ,דמעה

 טָאה יז .סנּפָאקוצ רימ ייב דמעה סָאד טגײלעגקעװַא ןוא ןרעטש ןיימ םעד טימ

 ןופ ךערייוו ןרעביא ןטלַאהעג סע ,(לרעסעמ) לקיּפינק ףרַאש יינ ַא ןעמונעגסיורַא

 ףשיק ןרעטנוא טגײלעגרעדינַא ךיוא סע ןוא רעצכעטיירק יד
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 רָאלקלָאפ ןוא עיּפַארגָאנטע עשידיי

 טנעה יד יז טָאה לָאמ ןביז .טנעה יד ןשַאו ןעמונעג ךיז יז טָאה טלָאמעד

 רימ רעביא יז טָאה לָאמ ןטייווצ םעד ןוא ןשַאוװ לָאמנייא ןשיווצ ןוא ,ןשַאוועג

 ייב ךימ ןגיוצעג ,סעקסיּפ ןכָארבעג :טונימ ןייק טורעג טשינ .םישעמ טעברַאעג

 טייצ עצנַאג יד טרעהעגפיוא טשינ ןוא רימ ףיוא טגײלעגפױרַא ךיז ,ןרעיוא יד

 טָאה'ס יוװ ןייטשרַאפ טשינ םויה דע ןעק'כ .רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפמוא ןדער וצ

 טָאה סָאװ ,רודעצָארּפ עצנַאג יד ןטלַאהוצסיוא חוכ ליפיוזַא ןעמונעג רימ ייב ךיז

 | ' ,טייקיבייא ןַא יו ןגיוצעג ךיז
 -סױרַא יז טָאה ,ןכורּפש עכעלדנעמוא עריא טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא יז ןעוו

 ןופ לגענ יד םעד טימ ןטינשעגּפָא ,לרעסעמ סָאד ןשיק ןרעטנוא ןופ ןעמונעג

 ןיא טָאה ןוא טיורב ךייוו קיטש ַא ןעמונעג ,טנַאה-ןיליפת יד ,טנַאה רעקניל ןיימ

 ןוא טנַאה רעד ןיא ןבעגעג סָאד רימ ,לגענ יד ןטָאנקעגנײרַא טיורב ןכייוו םעד

 ַא ,טנוה ַא לייוו) ,רכז ַא טנוה ןצרַאװש ַא וצ ןסע ןבעג סָאד לָאז'מ זַא ,טגָאזעגנָא

 טימ ןדיינש ,רדסכ געט יירד ןָאט ךיא לָאז ױזַא ,(תובקנ וצ זיולב טפלעה ,הבקנ

 ןצרַאװש ַא וצ ןבעג סָאד ןוא טיורב ןכייוו ןיא ןטענקנײרַא ,לגענ יד לרעסעמ םעד

 םעד טימ ךיז ןוא קירוצ ןָאטנָא ןסייהעג רימ יז טָאה דמעה סָאד .אקווד טנוה
 ,רדסכ געט יירד ךיוא ןדייש טשינ

 ַא טליײיצרעד ,המות יפל החיסמ ַא ,ענעדַײי ַא רימ טָאה עקויטעפעש ןיא

 ;טריסַאּפ ןיילַא ריא טימ טָאה סָאװ ,היהש השעמ

 ןייק ןטלַאהעג טשינ ריא ייב ךיז ןבָאה הנותח ריא ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 יױזַא ,ןעוועג ליּפמ יז טָאה ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא יז סָאװ לָאמ סעדעי .רעדניק

 -עג טשינ ריא ןבָאה ייז רעבָא ,םיריוטקָאד וצ ןרָאפעג זיא יז .רדסכ רָאי עכעלטע

 עקיזָאד יד טָא ןבעגעג ריא טָאה ,הנקז ַא ,עקרעכערּפשּפָא ןַא ענייא זיב ,ןפלָאה

 : הלוגס

 עקיצנייא ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ץַאק עצרַאװש ַא ןעמענ ןסייהעג ריא טָאה יז

 רעד ןופ ןּפוצסיוא ,ןפָאלש ךיז טגייל יז רעדייא ,טנוװָא ןיא לָאז ןוא ,רָאה עסייוו

 ןעמעטָאנירא ךיור םעד ןוא ןליוק עסייה ףיוא ייז ןרעכיור ,רָאה עכעלטע ץַאק

 ךיז יז לָאז ױזַא טָא ,טכַאמעגוצ ןטלַאה יז לָאז ליומ טָאד .זָאנ רעד ךרוד זיולב

 טכַאנ-הנבל רעקיטכיל ַא ןיא יז לָאז םעדכָאנ .דנַאנַאכרוד ןטנװָא ןביז ןייז גהונ

 רעד ןגעקטנַא לָאמ יירד ןעײּפשסיױא ,ךייט םוצ ריא טימ ןייג ןוא ץַאק יד ןעמענ

 ץַאק רעד ןופ זדלַאה םוצ ןייטש ַא ןדניבוצ ,ןיֹרַא ךייט ןיא לָאמ ןביז ןוא הנבל

 ןקוקמוא טשינ -- םייהַא ןפיולטנַא לענש ןוא ךייט ןיא ןיירַא ףרַאװ ַא ןבעג יז ןוא

 ,קירוצ ףיוא ךיז

 -בָאנ טָאה יז ,ןפלָאהעג ריא טָאה'ס זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ טָאה ענעדִיי יד ןוא

 ןוא עטנוזעג ןסקַאװעגסיױא ןענייז עלַא סָאװ ,רעדניק עכעלטע ןריובעג םעד

 .עקרַאטש
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 (םינקו) רענערּפשּפָא

 ,ןכורּפש ןופ דוס םעד טסּוװעג ןבָאה תונקז -- ןעיורפ רָאנ טשינ ןוא

 'ךיז ןבָאה עניַארקוא רעביא ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא ןיא .תופורת ןוא תולוגס

 -ַאיצעּפס, ערענעלק ןייק טשינ ןעוועג ןענייז סָאװ ,םינקז -- רענעמ ךיוא ןענופעג

 .ןכורּפש ענעדיישרַאפ טנַאקעג ןבָאה ייז ךיוא .טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא *ןטסיל

 יד ןיא רעבָא טָאה'מ .אובת אלש הרצ לכ לע ךיוא ןוא -- תולוגס ךס ַא טסּוװעג

 -עג רענעטלעז ךיז ייז וצ ןוא "תונקז, יד ןיא יװ טביולגעג רעקיצניוװ "םינקז,

 .טדנעוו

 'יוװ ,"םינקז; ןיפ ןכורּפש יד ןופ תואחסונ יד ןענייז שרעדנַא ןצנַאגניא ןוא

 .ןושל ןיא רקיע רעד ןוא ךות ןיא ךיז ןדיישרעטנוא ייז ,"תונקז, ןופ ןכורּפש יד
 ,שיניַארקוא ,שידִיי ןיא טגָאזעג ןכורּפש ערעייז ןבָאה סעקרעכערּפשּפָא עשרעבייוו

 ןבָאה רעבָא רעכערּפשּפָא עשרענעמ -- םענייניא ןכַארּפש עדייב טשימעג רעדָא

 'ררעד ןופ ןושל עקילייה סָאד ,שדוק-ןשל טימ ךעלסילשסיוא טעמכ טצונַאב ךיז

 .רהוז ןופ ןושל ןטימ ךיוא לָאמטּפָא ןוא ,השודקה הרות

 ,די-יבתכ עטלַא ןופ טּפעשעג בור יּפ לע *םינקז, יד ןבָאה ערעייז תועידי יד
 ןופ השוריב ןעמוקעג יז וצ ןענייז סָאװ ,םירפס עקיטייצרַאפ ענעטלעז רעדָא
 .תורוד ענעגנַאגרַאפ

 :ַאזַא ןעזעג ,דמלמ-ארמג ַא ,ןַאמביײרש לארשי 'ר ייב ךיא בָאה טנעזַארד ןיא
 ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה רע יוװ .תועבשה ןוא תופורת .תולוגס ,םישחל ןופ דייבתכ
 ,ןכורּפש יד ןופ גנוקריוו יד זא ןוא ,םיקידצ עקיטייצרַאפ ןופ רפס רעד טמַאטש
 'טמשעג עקַאט טָאה רע .הסונמו קודב ןענייז די-בתכ םעד ןופ תועבשה ןוא םישחל
 :זיא'מ זַא ,טריסַאּפ טפָא רעייז טָאה'ס ןוא תועושי-לעוּפ ַא יוז טנגעג ןצנַאג םעניא
 .טעטש ערעטייוו ערעדנַא ןופ םיא וצ ןעמוקעג
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 ןוא םיא רעביא טרעטיצעג ,קילייה רעייז ןטלַאהעג רע טָאה די:בתכ םעד
 רע טָאה רעבָא זדנוא .זיוה ןופ םיא ןעמענוצסױרַא טיורטעג טשינ םענייק טָאה
 ,די-בתכ םעד ןריפַארגָאטָאפוצּפָא ,גנוקיטיגרַאפ-טלעג רעסיוועג ַא רַאפ ,טביולרעד
 ,זיוה ןיא םיא ייב

 ס1

 יויס 2 שאו = )04 2 7 זאא

 שה וטחוס יד הי עעיו א?איבגת א*ב/ ןס
 /.תי א{ 12 תמס 1364 ןבואס יב 88 נומער 460 מי , געב } אס זאב זהו שביו וי ץ'סר ָׁש גל 3: פה -ת ,13)
 : 2 ן) 08 לע 'ט3 .תי .תהבֹו סי 2 06 הי 1 סי 4 ?ריסשראה ?3 4
 ןנמוֿבסי אני וס בוס 043 סא יתווי סיט 013 }אי 081 058 441
 0 ליבע רמת סיפס 13 אמו ץכיי-ב /ויעויתז 22 51 רער
 | טפית 03 223 ,ןויר:יתו
 תוס סקיװ י-ה יהיה יאט6836| תטקית 2 2 2 טי ותכיבסב 19

 טיאס ? לע 032 עוו אס י,ת- הק 83 ןיולת (בה אנית ס לא
 ץ40 ,תכס 2142 הצֿסגקמ יש את 241 קל א 4 ליו744 טאר
 סמך ולא ןקףסיו ניי ןֿבולמ יתנו תוס יו +=
 0220 טותמ אוס ה הדידכ סי| יינו 4028 סבו1 וה וש
 טו כלויו 23 11 הֹותיֹו

 .ענשזַארד ,ןַאמביירש לארשי 'ר ייב ,ךורּפש

 ,שיערבעה טימ טשימעג שימַארַא ןיא ןענייז סָאװ ,די-בתכ ןטנָאמרעד םעד ןופ תולוגס ןוא םישחל עקינייא ןבעגרעביא ָאד לעװ ךיא

 ;לָאמ יירד ןגָאז וצ (גיוא-טוג ַא וצ ךורּפש ַא) אשיב אניעל שחל

 אניע ,אדיקי אניע ,אמכוא אניש .אשיב אניע ינימ לכ םכתא ינא עיבשמ
 ,תעקוש אניע ,הלוגע אניש ,המוקע אניע  ,הרשש אניע ,הבחד אנױע ,הרצק
 ,התבו השאד אניע ,אבקונד אני ,ארכידד אניע ,תחוור אניע ,תטלוב אניע
 ינימ לכ ןקזד ןיע ,רוחבד ןיע ,התלכו השאד אניע ,התוחאו השאד אניע
 הטיבהו התארש ,יאמראד ןהו לידבהלו יאדוהיה ןה ,םלועב שיש אשיב אניע
 -- אשיב אניע ךילש אנעבתועהו אנרזג ,עבטה שא חכב ( ...) לע ערה ןיעב
 דויח ,היאד אניע ,ארוזיח אני ,אדח אניע ,אשידק אניע ,האליע אניע יאהב
 אניעו ,ימחר אניע ,אחיקפ אניע ,אלכד אניע ,רחיח לכ לילכד אניע ,רויח וג
 -מו ןירמתשמ ןישיב ןינייש לכד אניע ,םיאנ אלד אניע ,ינונבג הלע תילד
 אל הנה :ביתכדכ ןימלעל לארשיל רטנד אניע ,הומדק ןמי ןיפיכ וג ןירמט
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 זַאמטכער םהונא

 לא 'ה ןץיעי הנה :ביתכו (4 -- א"כק םילהת) לארשי רמוש ןשי אלו םוני

 ,החוקפ אניעי' האליעו אניע יאהב .(18 -- ג"ל םילהת) ודסחל םילחימל ןיארי

 ןידה ןמ ןץיחרבתו ןיקחרתתו ןירהסתש אשיב אניע ךילע אנעבתשהו אנדזג

 טולשל חוכ םוש םהב היהי אלו ,(..) ןידה ןמו אזחחמ ןידה ןמו אתיב

 ,םויל הליל ןיב אלו ,הליל ןיבו םוי ןיב אלו ,הלילב אלו םויב אל (...ןב

 (...) ח"היו ץדיג ה"סשו ןירבא ח"מרמ רבא םושב ,םולחב אלו ץיקהב אל

 ביתכדכ ,אששיב אניע לכמ הב טלשנו ,טלמנו ,לוצינו ,לוטני ,רוגסו ,רומש

 הלס .הלס ינבבוסת טלפ ינר ינרצת רצמ יל רתס התא :0 ב"ל םילהת)

 .התא רתס יל רצמ ינרצת ינר טלפ ינבבוסת

 שתל ןשִיערבעה "ןשרענעמ, ןטכַארבעג םעד"-טָא ןכיילגרַאפ ןענעק ֹוצ ידכ

 "רעביא עשידַי יד ָאד ךיא ביג -- ןכורּפש *עשרעבייוו; *עשינַאגרַאשז, יד טיִמ

 :גנוצעז
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 ַא ,גיוא רעוװש א ,גיוא ץרַאװש ַא ,ןגיוא-עזייב םינימ עלַא ךייא רעוװשאב'כ

 ןַא ,גיוא קידכעלייק ַא ,גיוא םורק ַא ;גיוא ךיילג ַא ,גיוא טיירב ַא ,גיוא לָאמש

 ןופ גיוא ןַא ,רכז ַא ןופ גיוא ןַא .גיוא טעשטרַאטסעגסױרַא ןַא ,גיוא ןלַאפעגניײא

 ,רעגיווש ַא טימ רונש ַא ןופ גיוא ןַא ,רעטכָאט ריא טימ יורפו ַא ןופ גיוא ןַא ,הבקנ ַא

 ןענייז סָאװ ןגיוא-רָאּפ םינימ עלַא .ןטלַא ןַא ןופ גיוא ןַא ,ןגנוי ַא רוחב ַא ןופ גיוא ןַא

 טקילבעג טָאה סָאוװו ,יוג ַא ןופ לידבהל ןוא ןדיי ַא ןופ ייס ,טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ

 רעייפ ןופ .חוכ ןכעלריטַאנ ןטימ זיא ( ...}) ףיוא גיוא טכעלש ַא טימ טקוקעג ןוא

 םעד טימ ,גיוא סנטשרעבייא םעד טימ ,גיוא זייב ךיד רעוושַאב ןוא רזוג ךיא ןיב

 גיוא םעד טימ ,גיוא ןסייוו ןסַאלב םעד טימ ,גיוא ןקיצנייא סעד טימ ,גיוא ןקילייה

 ןַא ,ךעלעסייוו ןצנַאגניא זיא סָאוװ גיוא סָאד ,טייקסייוו ןיא סייוו ,ןושרָאק םענופ

 ,עמלעב ַא טימ גיוא ןַא ,גיוא קידמערַאברעד ַא ,גיוא ןפָא ןַא ,טדנעלרַאפ סָאװ גיוא

 ןוא םעד רַאפ ךיז ןטיה ןגיוא עזייב עלַא סָאוװ ,גיוא ןַא ,גיוא ןעמענעגנַאמוא ןַא

 טכַאװ סָאװ ,גיוא ןַא ,ןלייא יד ןיא קוק ןייז ןופ סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןוא ןפיולטנַא

 טפָאלש ןוא טינ טרעמולש סע עז, :טייטש קוסּפ ןיא יו ,ןדיי יד רעביא קידנעטש

 ,עז, ןבירשעג טייטש רעדיוו ןוא (4 ,א"כק םילהת) "לארשי ןופ רעטיה רעד טינ

 "ךסזו ןייז וצ ןפָאה סָאוװ יד ףיוא ,םיא ןטכרָאפ סָאוװ יד ףיוא זיא טָאג ןופ גיוא סָאד

 ךיא ןיב ,גיוא ענעפָא סָאד ,גיוא סנטשרעביוא םעד טימ טָא זיא (18 ,ג"ל םילהת)

 ןוא ןרעטייוורעד ןוא ןרעקּפָא ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןגיוא עזייב .יד רעװשַאב ןוא רזוג

 טשינ ןלָאז ייז זַא ןוא ,(...) םעד ןופ ןוא טנגעג םעד ןופ .זיוה םעד ןופ ןפיולטנַא

 ןשיװצ טשינ ,טכַאניײב טשינ ןוא גָאטיײב טשינ ,(. ..) רעביא הטילש םוש ןייק ןבָאה

 ןיא טשינ ןוא ךַאװ רעד ןיא טשינ ,גָאט ןוא טכַאנ ןשיװצ טשינ ןוא טכַאנ ןוא גָאט

 .ןרעדָא (365) ה"סש ןוא םירבא (248) ח"מר ענייז ןופ טשינ רבא םוש ןייק ןיא .םולח

 -ַאב ,ןענירטנַא ,טעװעטַארעגּפָא ,טצישַאב ,ןסָאלשעגּפָא ,טיהעגּפָא ןייז לָאז (. . .} ןוא

 ,שינעגרָאברַאפ ןיימ טסיב ודע :טייטש קוסּפ ןיא יווװ ,גיוא זייב ןימ ןדעי ןופ טקיאור

 ,םורַא ךימ וטסלגניר גנונירטנַא ןופ ןעגנַאזעג טימ ,ךימ וטסטיהַאב טנייפ םעד ןופ

 טימ ןעגנאזעג ןופ גנונירטנַא ןטסלגניר ךימ םורַא ,הלס .(7 -- ב"ל םילהת) הלס

 יוד טסיב ןיימ שינעגרָאברַאפפ ןופ םעד טנייפ וטסטיהַאב ךימ

 ,סגעווקירוצ ךיוא טגָאזעג טרעוו םילהת ןופ קוסּפ רעטצעל רעד
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 ןקיבלעז ןופ םישחל עצרוק ייווצ עקידרעטייוו יד ןענייז עװַאקישט רעייז

 ,די-בתכ

 :תירב ןכָאנ טעטולב דניק א ןעוו

 םידבע םינודאל ביטמה ,ינעידות המכח םותסבו תוחוטב תצפח תחא ןה

 תובוראו םוהת זתוניעמ ורכסס .םיה תא ערק השמ .ןג עטנ םדאל .םירשקנ

 תאצלמ םדה אלכיו ןידירווה ורכסי ןכ .םימשה ןמ םשגה אלכיו סימשה

 .(...) לומינה ךר דליה ןמ

 : ןגָאז ןעמ לָאז טנוה ַא טנגעגַאב ןעמ זַא

 רעמַאט ;טנוה וישע טסיב וד .דניק סבקעי ןיב ךיא ,טנוה ,טנוה;

 .ןסייעצ ףלעוו ךיד ןלעוו ,ןסייב ךימ וטסעװו

 :די-בתכ ןקיבלעז םענופ תולוגס עשיטסירעטקַארַאכ רַאּפ ַא

 :עביל וצ

 .דָאב רעסייה ַא ןיא ןצעזניירַא ךיז ןעמ לָאז ,טבילעג טשינ טרעווימ זַא

 םינפ ןופ סיױזש סנּפָארט יד ןעמ לָאז ןציוש קרַאטש ןביײהנַא טעוזמ ןעוו

 ,רעסַאוו טימ סיױוש סגפָארט יד ןשימסיוא ,ןירַא לזעלג ַא ןיא ןביילקפיונוצ

 ייב ,ַאזרעפ ךעד וצ ןעקנירט ןבעג סָאד ןוא ,הקשמ רעדנַא ןַא טימ רעדָא

 .עביל יד טכוזימ ןעמשוו

 קעווא זיא סָאװ .,רענייא יצ ןעניפעגוצסיוא
 :ךָאנ טבעל ,םיקחרמ ןיא

 ןרָאװעג טגיילעג זיא סָאוו ,וה רעצרַאוװע ַא ןופ יא ןַא ןעמענ לָאזימ

 ןפעזענַָא ,קיטשרענַאד א ןיא אקוװ סםענורב םוצ ןייג לָאז'מ .ךָאוװטימ םוא

 .?(םעד ןוא םעד) ןגעוו ןופ רעסַאװו סָאד פעש ךיא , ייברעד ןגָאז א רעסַאוו

 טכַאנ רעבלַאה ךָאנ .ילכ רעטכַאמעגוצ ַא ןיא םײהַא רעסַאוװ סָאד ןעגנערב

 םענייר ַא ןיא רעסַאוו סָאד ןסיגניײירַא ,הנבל רעד ןופ ץיש רעד ייב ןעמ לָאז

 ןוא ּפָאט ןרעביא סע ןטלַאה ,טנַאה רעטכער רעד ןיא ייא סָאד ןעמענ ּפַאט

 רא "טשינ רעדָא טבעל (רעד ןוא רעד) יצ ןסיוו ךיא ליװ םעד טימ; ;ןגָאז

 ןופ ביוא .ןץירַא רעסַאו ןיא ןסיגנירַא ןוא יא סָאד ןכערבעצ ףכית

 ךעסַאוו ןטימ ןיא ןייטשש ןביילב טעוו ןוא ּפָאק ַא ױו ןרימרָאּפ ךיז טעוו יא

 יךעטנורַא טעווס רעבָא בױא .טבעל ןָאזרעּפ יד -- ןמיס ַא זיא ,ןביוא ןופ

 טסעינ ןיוש טבעל ןָאורעּפ יד זַא ןמיס ַא זיא -- ּפָאט ןופ קעד םוצ ןלַאפ

 .רעמ
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 ןַאמטכער םהרובא

 :(סעכָאדַאק) תחדק וצ

 ןגײלנײרַא יז טייהרעקידעבעל .ןיּפע עצרַאוװע עקידעבעל ַא ןּפַאכ לָאז'מ

 ןעמ לָאז ץכעלָאש יד .םונ םענעשלעוו ַא טפ ןצכעלָאש עבלַאה ייױוצ ןיא

 רעצנַאג וַא יוו ןקוקסיוא לָאז'ס ,סקַאוירט שימ רעדָא ,עלָאמס טימ ןּפעלקרַאפ

 .רעביא ןעמ לָאז ,קיניױועניא ןיפשש רעד טימ סונ סעד .סונ רעקידכעלייק

 רעקנַארק רעד .םידָאפ ןצרַאווע טימ ןעיינרַאפ ןא טנווייל ןסיױו טימ ןעִיצ

 .ווסכ געט ןביז זדלַאה ןפיוא ןגָארט ןיפש יד לָאז

 תופורת ןוא תולוגס ,עשיטסַאטנַאפ שממ ,עכעלנע ערעדנַא ןוא עכלעזַא טָא

 ,עכעלטנייוועגרעסיוא ןוא עכעלטנייוועג ,עכעלגעממוא ןוא עכעלגעמ ײלרעלַא וצ

 םעד ןלַאפַאב סָאװ םיער םיעגּפ ןוא ןתאלוח עכעלריטַאנמוא ןוא עכעלריטַאנ

 .די"בתכ םנעי ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה -- ןשטנעמ

 ןופ ןטיהוצסיוא ךיז ױזַא יװ םיפוריצ ןוא תועבשה ןַארַאפ טרָאד ןענייז ךיוא

 ןשיפַארגָאנטע ןופ רצוא רעתמא ןַא ,"עטוג-טשינ; םתס ןוא תוחור ,םידש ,םיקוביד

 ,לַאיועטַאמ
 עא

 ןועשטיטע? ןיא ןענופעג רימ ןבָאה די-בתכ ןלופטרעוו ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא

 "רעד שיועמירַאב טָאה רע יװ ,זיא סָאװ ,גלפומ ןקז ַא ,ץיוװָאמַאלש ןמלז 'ר ייב

 ;ןפייט ןוא ןלימ עדנערַא ןיא ןטלַאהעג ,רחוס רעסיורג ַא ןעוועג לָאמַא ,טלייצ

 ןעמעלַא ייז ןוא םיצירּפ עּכייר ןוא עסיורג טימ טלדנַאהעג :רעדעס ןעגנודעגּפָא

 ,*לטרַאג ןיא טקעטשראפ,

 'ה רעמיטנגיא רעד ןוא "חמלש תמכח רפס} ןסייהעג טָאה די-בתכ רעד

 רעד זַא ,סיוא טמוק דייר ענייז טיול .ךלמה המלש וצ ןעוועג סחיימ םיא טָאה ןמלז

 ןייז וצ זיב ,רוד ֹוצ רוד ןופ ,ןָא ךלמה המלש ןופ ,השוריב ןעגנַאגעג זיא רפס

 .םיא וצ רעטָאפ ןייז ןופ ןוא ,רעטָאפ

 ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז סָאװ סָאד זַא ןזיװעגנָא טייקרעכיז טימ רע טָאה ,בגא

 המלש ןופ טמַאטש רע זַא ,זײװַאב רערָאלק ַא זיא (ץיוו'המלש) ץיוװָאמָאלש זיא

 .דלמה

 ןוא טעמרַאּפ ףיוא ,םתכ ןשירפוס ןקיטייצרַאפ ַא טימ רפס רעד זיא ןבירשע

 יסיוא םיפוריצ ןוא ,תומש ,תועבשה טימ :עיגָאלָאנַאמעד טימ זיולב ןָאט וצ טָאה

 .תוחור ןוא םידש ןגעוו דעלסילש

 טז רעדעי ףױא זיא .ןטייז קיצנַאװצ טימ טרעדנוה טלַאה די-בתכ רעד

 זיא הרוצ רעדעי רעטנוא .חור רעדָא דש ןרעדנוזַאב ַא ןופ הרוצ ַא ןלָאמעגסיוא

 תומש ערעסָאװ טימ ,הנוממ זיא רע סָאװ רעביא דש ןופ ןעמָאנ רעד ןבעגעגנָא
 וע = ע

 ןוא תומש ערעסָאװ טימ ןיא ,ךיז ןזייווַאב וצ ןעגניווצ םיא ןָאק'מ םיפיריצ ןוא
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 זַא ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא'ס ,ןביירטרַאפ קירוצ טיא ןעק'מ םיפוריצ

 ןכעלביל ַא טימ וליפַא ןוא עטוג ,עדלימ סיוא ןקוק םידש ןוא תוחור עקינייא

 עדליוו ,רעטכיזעג עזייב טימ ןרָאװעג ןלָאמעג ייז זענייז רעבָא בור סָאד .לכיימש

 ,ןייז וצ סרוד טיירג ןענייז סָאװ ,סעּפַאל עקירָאה טימ ,ןגיוא

 -בתכ םעד ןריּפָאקּפָא ןזָאל טלָאװעג טשינ ןפוא-םושב טָאה ןמלז 'ר ןקז רעד
 ןיוש ךָאד זיא םיא ןפיוקרַאפ ןופ .קיליײה רעייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,די

 "וצּפָא ,עמוס רעשפיה ץנַאג ַא רַאפ ,טלעוּפעג םיוק םיא ייב ןעמ טָאה .טדערעגּפָא

 יוא זַא ןוא ,ייברעד ןציז לָאז רע ,זיוה ןיא םיא ייב די-בתכ םעד ןריפַארגָאטָאפ

 סעיפַארגָאטַאפ עלַא יד ןופ קורדּפָא ןַא ךיוא ןבעג םיא ןעמ לָאז טלעג םעד רעס

 עיּפָאק ַא ןגירק וצ ןעגנולעג זדנוא זיא םורַא ױזַא ןוא .ןעמענ ןלעװ רימ סָאװ

 -טרעוו ערעדנַא עלַא ןשיוװצ ךיז טניפעג סָאװ ,די-בתכ םענעטלעז ןקיזָאד םענופ
 ,טלמַאזעגנָא טָאה עיצידעּפסקע עשיפַארגָאנטע יד סָאװ ,םיצכח עלופ

 5 ידי 6 ר +4 4 =
 ,ןיווָאדַי המלש ןופ טינשצלָאה -- .ליש ענרעצליו ;+

205 



 סנירעגייװַאנ ןוא סנירעגַאלק

 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקרעכערּפשּפָא ןופ ּפיט ןכעלטנייוועג םעד ץוח ַא

 רעניילק רָאג ַא ןיא רעבָא ,ןענופעג ךיוא ךיז טָאה --- לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא

 -ָאיסעפָארּפ -- "סרעטומגָאלק; :תונקז ּפיט םענעטלעז ַא ןופ ביילברעביא ןַא ,לָאצ

 ןוא ןענייוו ןעוועג זיא ,ףורַאב רעייז ,אדבוע רעייז סָאװ ,(* סנירעגָאלקַאב עלענ

 ,ןרערט ןסיגרַאפ ןוא ןענייוו ערעדנַא ךיוא ןכַאמ ןוא ןגָאלק

 ןוא ןענייוװַאב ןעמוקעג ייז ןענייז ,ןלציל אנמחר ,טלעפעג רעצימע ךיז טָאה

 "ץעגנייא, ייז ןבָאה ,תומל הטונ ַא ,ןכוסמ הלוח ַא ןרָאװעג רעצימע זיא ;ןגָאלקַאב

 ןבָאה ץלַא סָאד ןוא ."םירבק ןסירעגי ,"שדוק-ןורא םעד טנפעעג, ,"ןטלעװ טגייל

 -םוקמ ַא ןיא ןסײרגײרַא ךיז ןגעלפ ייז .טפַאשטנעק רעשינעמכַאפ טימ ןָאטעג ייז

 םענופ ןריט יד ןלַארּפפיױא ,ןייוועג ןכעלרעמָאי ַא טימ ,רעדליּפעג א טימ שודק

 "רַאפ ךיז ,"ןטייקינייר, יד ןשוק ,קינייװעניא ּפעק יד טימ ןלַאפנײרַא ,שדוק-זורא

 זַא ,םינונחת ןטעב ןוא ןעיירש תולוק-ילוק ףיוא ןוא ןייוועג ןרעטיב ַא ןיא ןייג

 הללי ַא טימ ייז ןענייז "םירבק-ןסייר, םייב .ןרעוו ןזענעג לענש לָאז הלוח רעד

 ןופ םירבק יד רעביא טײרּפשעגסיױא ךיז ןטרָאד ,טרָא ןקיליײה םוצ זיב ןעגנַאגעג

 ןייטשפיוא ןלָאז ייז םיתמ יד טקעװעג ,ןטלעוװ ןסירעגנייא ,טיבורק סהלוח םעד

 ,הלוה ןרַאפ ןעִימ ךיז ןוא םימחר-ירעש יד ןיא ןּפַאלק ןייג ,םירבק ערעייז ןופ

 טריפעג סנירעגָאלק יד ןבָאה ,הּפוח ריא ןופ גָאט םעניא ,המותי ַא ,הלכ ַא ייב

 ןיא ךָאנ טגָאמרעד ןרעװ םיננוקמ ןוא סרעגָאלק ךיוא יװ ,תוננוקמ ןוא סנירעגָאלק (+*
 "ןעמוק ייז ןלָאז ןוא סנירעגָאלק יד טפור -- הניאובתו תוננוקמל וארק, :לשמל יװ ,ך"נת
 עלענָאיסעּפָארּפ ןעגניד תויוול וצ ןעמ טגעלפ דומלת ןופ ןטייצ יד ןיא ,(16 -- 'ט והימרי)
 ןפור ןגעלפ ןוא רעדיליגָאלק ןעגניז תויוול יד תעב ןגעלפ סָאװ ,סנירעגָאלק ןוא סרעגָאלק
 -וצטימ ןוא ןענייוווצטימ ,(רעצרעה עטרעטיברַאפ יד) "אביל ירירמ , יד ,םילבא-םיבורק יד
 .(:חכ .ח ,ןטק דעומ )ייז טימ ןגָאלק
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 ףיוא ייז ןטעברַאפ ,בוט-לזמ עמַאמ-עטַאט ןשטנּוװעג ,תובאירבק ףיוא הלכ יד

 ,ץמַאמ-עטַאט עיירטעג יד ,ייז סָאװ ןרערט ןכָאב ןסָאגרַאפ ,הנותח סדניק רעייז

 רעד וצ דניק ןטָארעג רעייז ןופ סרעריפרעטנוא יד ןייז וצ היכז יד טשינ ןבָאה

 רעד רַאפ ןעימ וצ ךיז ןטעבעג ןוא ןתח םענופ תולעמ יד טנכערעגסיוא ,הּפוח
 ,ןטרעשַאב ריא טימ הלּכ

 סָאװ ,יד ,טרָא ןקילייה ןפיוא טכַארברַאפ געט עצנַאג ייז ןבָאה טייצ-לולא

 .עטנעָאנ ערעייז ןענייװַאב וצ ןעגנודעג ייז ןבָאה ,תובא-רבק ףיוא ןעמוק ןגעלפ

 םענופ ןעמָאנ סרעטומ ןוא ןעמָאנ םעד ןָאט-גערפ ַא זיולב ןגעלפ סנירעגָאלק יד

 ןכעלרעמָאי ַא ןיא ןכערבסיוא ,םָאטּפַאר ,תונכה ערעדנוזַאב ןָא ,לָאמַאטימ ןוא תמ

 -גגייא ןריזיװָארּפמיא ןוא --- ןצרַאה ןיא ךיז ןגָאלש ,ּפָאק ןיא ןקַאה ךיז ,ןייוועג
 ,תושקב ןֹוא תוניחת עקיטרַא

 ,ןרערט ןסָאגעג ,ןטייווצ םוצ רבק ןייא ןופ ןעגנַאגעג ייז ןענייז יױזַא טָא ןוא

 רַאפ םימחר ןטעבעג ןוא םיתמ ןופ םיחבש טנכערעגסיוא ,טגָאלקַאב ןוא טגָאלקעג
 ,עקידעבעל יד

 .תוניחת עטקורדעג ןייק טימ טצונַאב טשינ ךיז לָאמנייק ןבָאה סנירעגָאלק יד

 טרָא ןפיוא ןפַאשעג ,ןגָאז וצ ױזַא ,ייז ןבָאה ןצכעגָאז ערעייז עלַא .םירודיס רעדָא

 ייז ןבָאה לָאמַא .ךָאנ ריא ןגָאז ערעדנַא יד ןוא ןָא טבייה ענייא .טמָארּפסקע --

 ןיא טדנעװעג ,ךעלטנייוועג ,ךיז טָאה'ס .ןעוועג רצקמ לָאמַא ןוא ןעוועג ךיראמ

 ןעמ טָאה .ןעמוקַאב וצ טרַאװרעד רעדָא ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ גנונױלַאב רעד

 רעמ ,טנייועג רעמ ,טזָאלעצ רעמ ךיז ייז ןבָאה -- עבטמ ענייפ ַא ןבעגעג יז

 .תוללי יד ןגיוצעג רעגנעל ןוא תולוק יד ןביוהעג רעכעה ,טנכערעגסיוא םיחבש

 .טכַאמעג תויהש רעקיצניוו -- עבטמ רערענעלק ַא רַאּפ

 'ייז ןלָאז ,טנױלַאב טוג רָאג ייז טָאה'מ ןעוו זַא ,ןפערט ןטלעז טשינ טגעלפ'ס

 יינספיוא ןוא ,הבצמ רעד וצ ןלַאפוצ ,ןענייוו ןעמענ רעדיוו ךיז :ףדוע ןַא ןבעגוצ
 .רעבעג םענופ תובוט-תולעמ יד ןענעכערוצסיוא ןבייהנָא

 -ָאיסעּפָארּפע תונקז עכלעזַא יירד ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא ןעניפעג ָאד טעװ ריא

 ךןיא םלוע-תיב רעװָארימענ ןפיוא ןפָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,"סנירעגָאלק עלענ

 ערעייז ןבירשרַאפ ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ייז רימ ןענייז גָאט ןצנַאג םעד .לולא שדוח

 יז ךימ ןבָאה גָאט ןופ ףוס םוצ .םינומזיּפ ןוא ןעיירעגָאלק עטריזיוװָארּפמיא

 תואחסונ לָאצ ַא ןבירשרַאפ ליומ רעייז ןופ ןוא עבטמ רענייפ ַא טימ ןעוועג הנהמ
 -עג עכעלטנייועגרעסיוא ןוא עכעלטנייוועג ענעדיישרַאפ וצ ןצכעגָאז ערעייז ןופ
 ,ןטייהנגעל

 --לָאפ ןופ רצוא םוצ רעייטשוצ רעסיורג ַא ןייז רעכיז טעוו לַאירעטַאמ רעד

 ,ןבילקעגנָא טָאה עיצידעּפסקע יד סָאװ ,עיפַארגָאנטע ןוא רָאלק
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 ןביירטסױרַא םיינ תוענשח ןוא תואותח
 קוניד ַא

 ֹא

 "!אישק ןייק טשינ ןעמ טגערפ השעמ ַא ףיוא, :טגָאז לטרעוו שידַיי טלַא ןַא

 ,םיכוּפיה ייווצ ןענייז השעמ ןוא אישק לייוו --- םורָאװ ךעלדנעטשרַאפ זיא'ס ןוא

 ןופ ,לכש ןופ טמוק אישק .ךיז ןשיװצ טשינ תוכייש םוש ןייק ןיטולחל ןבָאה סָאװ

 רעד ּוװ ןטרָאד ןופ ןָא טשרע ךיז טבייה רעבָא השעמ ;טעטילַאער ןופ ,קיגָאל

 ,חומ ןיא טלצרָאװ אישק .ןכיירג טשינ רעטייוו ןעק ןוא ּפָא ךיז טלעטש לכש

 טסייוו רעבָא השעמ ?ךעלגעמ סָאד זיא ױזַא יוװ :טגערפ אישק .ןצרַאה ןיא השעמ

 "ירעד זיא .עטקנערשַאבמוא ןענייז ןצינערג עריא ,ןטייקכעלגעמוא ןייק ןופ טשינ

 טגערפ ,עיזַאטנַאפ הלוכ זיא סָאװ ,השעמ ַא ףיוא זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז 'ועב

 .טעטילַאער הלוכ זיא סָאװ ,אישק ןייק טשינ ןעמ

 ןיא השעמ יד טבעוו ןוא טפַאש סָאװ ,ןוימדה-חוכ רעד ,עיזַאטנַאפ-סקלָאפ יד

 יד ןופ ןרעפס עטסכעה יד ןיא ייס ןיירַא טגנירד --- ןרילָאק עקיברַאפ עריא עלַא

 ןופ :האמוטה תומלוע יד ןופ ןרעפס עטסקירעדינ יד ןיא ייס ןוא השודקה תומלוע

 ףיוא ,עיצידעּפסקע רעשיפַארגָאנטע רעד זיא'ס .םיקוביד ןוא תוחור ,םידש ,תוּפילק

 תוישעמ עשילרעטסיוא ןופ רצוא ןכייר ַא ןבײלקוצנַא ןעגנולעג ,געוװ-רעדנַאװ ריא
 סָאװ ,םיקוביד ןגעװ טּפיוהרעביא ,עטוג-טשינ םתס ןוא תוחור ,םידש ןגעוו ךיוא

 ןטרָאד ןופ ןליוו ןוא רעּפרעק ןכעלשטנעמ ַא ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא ןײרַא ןעגנירד

 לָאצ עסיורג ַא ךיוא ןבירשרַאפ טָאה עיצידעּפסקע יד ,סױרַא טשינ ןטוג טימ

 עכלעזַא ןבײרטוצסױרַא טצונַאב ךיז טָאה'מ עכלעוו טימ ,םיפוריצ ןוא תועבשה

 ,טלַאװעגרעביא ,םיקוביד עטרַאּפשעגנײא
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 ,די-בתכ ןטלַא ןַא ןופ ןבירשעגּפָא רימ ןבָאה ,ָאד גנערב ךיא סָאװ ,השעמ יד

 הליחתכל .קינלעמכ ןופ ,יקסנַאידָאבַאלס לאינד 'ר ,בר םייב ןענופעג ךיז טָאה סָאוװ:

 -בתכ םעד ןביירשוצרעביא זדנוא ןביולרעד וצ טגָאזעגּפָא טַאהעג בר רעד ךיז טָאה

 זיא ןימאמ רעלופ ןייק טשינ ביוא סָאד ,הרוסמב טָאה רע זַא ,דיירסיוא ןטימ ,ד

 ליוו ,ןכל .ןרעו טקוזינעג הלילח ךָאנ רעקינעי רעד ןעק ,די-בתכ םעד ןיא ןייעמ

 לָאז העש יד ,םאב לייוו ,די-בתכ םעניא ןקוקנײרַא ןזָאל טשינ זדנוא ןופ םענייק רע
 ןליפ רע טעװ ,לושכמ ַא סעּפע ןעשעג זדנוא ןופ ןצימע וצ טעוו'ס ןוא ,ןייז טשינ

 ןופ ואל ןפיוא ןעוועג רבוע ןבָאה טעװ ןוא ,וצרעד םרִיג רעד ןעוועג זיא רע זַא

 ,(14 -- ט"מ ארקיו) "לשכמ ןתת אל רוע ינפלו,

 ףוסל זיא רע ןוא טהנעטעגניירא לסיב שּפיה ַא םיא ןיא רעבָא טָאה יקסינַא

 ןבירשעגּפָא די-בתכ םעד ,בוטש ןיא םיא ייב עקַאט ,בָאה ךיא ןוא ,ןרָאװעע הצורמי

 ,תומילשב

 רעד ןופ טסקעט רעטריּפָאק רעד :טלָאמעד ןופ טיהעגּפָא רימ ייב ךיז ןבָאה

 "ייוו ָאד ןרעוו סָאװ --- ,תוזרכה יד ןופ ןטסקעט יד ךיוא יוװ ,הליפת רערעדנוזַאב

 רירװַאטסער ןציטָאנ ענעבילברַאפ עכעלטע ןופ ךמס ןפיוא ןוא --- טכַארבעג רעט
 : ױזַא ךרעב טייג סָאװ ,השעמ רעד ןיפ ןלייט עקירעביא יד ךיא

 ַא (1748) חקת רָאי ןיא טָאה ,עילָאדָאּפ ןיא לטעטש ןיילק ַא ,קינלעמכ ןיא

 ירפרעדניא :גָאט ַא לָאמ יירד .(לפונ הלוח) "עקילַאפ, יד ןעמוקַאב םיצולּפ רוחבכ

 ןלַאפרעדינַא רע טגעלפ בירעמ וצ טנוװָא ןיא ןוא החנמ וצ טכַאנרַאפ ,תירחש וצ

 ןטסיופ עדייב טימ ןקַאה ובײהנָא ,וצ למיה םוצ ףױרַא םינּפ ןטימ ,דרע רעד וצ

 םיאטח עברַאה ףיוא ,לוק ןייז טימ טשינ ,ןייז הדוותמ ךיז ןוא ןײרַא ןצרַאה ןיא ךיז
 ןעגנַאגַאב ןבָאה לָאמַא לָאז רע סָאוװ תונוועז

 וצ ,םיריױטקָאד עסיורג וצ ןרָאפעגמורַא םיא טימ ענייז ןרעטלע יד ןענייז

 .ןפלָאהעג טשינ רענייק רעבָא םיא טָאה'ס .סרעטָאט וצ ,לידבהל ,ןוא ןדיי-עטוג

 ךיז טָאה ,ןברָאטשעג טייצ רעצרוק ַא ןיא ןרעטלע יד ןענייז שפנ-תמגע סיורג ןופ

 טלעוו רעסיורג רעד רעביא טזָאלעגסױרַא ןיילַא ,םותי רעד ,רוחב רעקנַארק רעד
 | ז..םחרי ילוא .ךיז רַאפ האופר ַא ןכוז

 ןשייבר ןייא ןופ טרעדנַאװעג ,תולג טכירעגּפָא רע טָאה דנַאנַאכרוד רָאי יירד

 .ןענופעג טינ ץעגרעניא תאלוח רערעווש ןייז וצ הפורת ןייק ןוא ןטייווצ ַא וצ ףיוה

 ,רוחכ רעד ךיז טָאה ,רָאי יירד יד ןופ ףוס םוצ -- םינש שלש הצקמ יהיו

 -מייה ןייז קינלעמכ ןייק קירוצ טרעקעגמוא ,רענעגָאלשרעד ַא ,רעקידשואימ ַא

 טשינ ןוא .רעירפ יװ קנַארק רעמ ךָאנ ,היולבו-שורק ,ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּפָא ,טָאטש

 ,ןטלַאהעגפיוא ךיז רע טָאה ,טניירפ ןייק טשינ ןוא לאוג ןייק טשינ ,םענייק קידנבָאה

 ."שדקה; ןשיטָאטש םעניא ,טײלעמערָא ערעדנַא טימ םענייניא

 ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,דַיי רעמורפ א ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא קינלעמכ ןיא
 "יעדוי .טָאטש ןרעסיוא לזייה ןרעצליה ןיילק ַא ןיא טניוװעג טָאה רע .עלהיעשי יר
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 ןַאמטכער םהרבא

 ךיא ןרָאפוצמורַא זיא אדבוע ןייז סָאװ ,רתסנ קידצ ַא זיא רע זַא ,טסּוװעג ןבָאה רבד

 רע .הרצ-תע ןַא ןיא ןדִיי ןפלעה וצ םינינע ענעגרָאברַאפ ןגעוו ןתוחילש עמייהעג

 ,םייה רעד ןיא ןעוועג ןטלעז רעייז רעבירעד זיא
 ַא ףיוא ןעמוקעגמייהַא זיא עלהיעשי 'ר ןעוו לָאמנייא זַא ,ןפָארטעג טָאה

 רע יו ,ןלַאפנָא ענייז ןופ םענייא ןיא ,רוחב םעד ןעזרעד קילעפוצ רע טָאה ,תבש

 .םיעשּפו םיאטח לוק ןפיוא טנכעדעגסיוא ןוא ןצרַאה ןיא טּפַאלקעג ךיז ,ןגעלעג זיא

 :ןפורעגסיױא ןוא טקוקעגנייא םיא ןיא טוג ךיז ,טלעטשעגּפָא עלהיעשי 'ר ךיז טָאה

 טשינ ןוא ןעור וצ טשינ ךיז ףיוא ךיא םענ .קוביד ַא טציז רוחב םעד ןיא;

 ךורב טָאג ףיוא .ןגָאיסױרַא קוביד םעד ,םשה תרזעב ,לעװ ךיא זיב ןגייוושוצליטש

 ױזַא יו ןפוא ןקיטכיר םעד ןזייוונָא רימ טעװ רע זַא ,גנונעּפָאה ןיימ ךיא גייל אוה

 ,שינרעטצניפ ןופ לָאט םעניא ,ךשוח-ירה יד רעטניה זיב ןביירטרַאפ וצ קוביד םעד

 ."המשנ ענעסיוטשרַאפ ןוא עטלגָאװרַאפ ,עכעלקילגמוא ןַא ןעװעטַאר םורַא ױזַא ןוא

 ,לאומש 'ר ברה ,ארתאד-ארמ םוצ ןעמוקעג עלהיעשי 'ר זיא תבש יאצומ

 וצ שדקמ ןפלעה םיא לָאז רע זַא ,ןטעבעג םיא ןוא ,"לאומש תראפת, רפס ןופ רבחמ

 סָאװ -- ,לאומש 'ר .בר רעד זיא .קוביד םעד ןבײרטוצסױרַא --- םימש םש ןייז

 ענייז ןגעוו ,תוקדצ ןייז ןגעוו טסּוװעג ןוא ,ןעלהיעשי 'ר טנעקעג טוג ץנַאג טָאה

 השרמ םיא טָאה ןוא ,ותלכי יפכ ןפלעה וצ ןרָאװעג הצורמ --- םיכרד ענעגרָאברַאפ

 םשבו קדצ ןיד-תיבה םשב -- ןָאט וצ העדב טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןָאט וצ ןעוועג

 ,קינלעמכ ק"ק ןופ ןורושי תדע להק לכ

 םינייד ,בר ןטימ םענייניא עלהיעשי 'ר זיא ירפ רעד ןיא ןגרָאמפיוא דלַאב

 "סיוא ךיז ,שדקה ןיא ןעמוקעג ,ריעה-יבושח .,ןדִיי עקיטכרָאפסטָאג עכעלטע ןוא

 ,ןבױהעגנָא טָאה עלהיעשי 'ר ןוא ,רוחב ןקנַארק םעד םורַא לוגיע ןַא ןיא טלעטשעג

 { ןגָאז וצ ױזַא ,רומאל

 ָאד ןעייטש סָאװ ,להקה יגיהנמ םשבו קדצ ןיד-תיבה םשב !םלענ קוביד;

 ןופ ףוג םעד ץזָאלרַאפ ,ןוצרב ,טסלָאז זַא ,הרתמ ריד ךיא ןיב ,ריד םורַא טציא

 םרוג טינ ןײגסױרַא םייב םיא טסלָאז וד זַא ,ריהזמ ריד ןיב ןוא םייח 'ר ןב לאומש

 ןַארַאפ ָאד ןענייז סָאװ יד ןה ,ןייז קיזמ טשינ םענייק טסלָאז ןוא ,רעצ ןייק ןייז

 חיטבמ ריד רימ ןענייז ונדיצמ .ןַארַאפ טינ זדנוא טימ ָאד ןענייז סָאװ יד ןה ןוא

 .תונווע ,םיאטח ענייד עלַא ןופ ןרעוו טקיניירעג טסלָאז זַא ,ריד רַאפ ןייז וצ ללּפתמ

 טסעװ וד ביוא ,ואל םאב ...ןוקית ַא ןגירק לָאז ענייד המשנ יד זַא ןוא םיעשּפו

 ריד ןגעק ןטערטסױרַא לעװ ךיא זַא ,עידומו ריהזמ ריד ךיא ןיב --- ןגלָאפ טשינ

 ךיד לעװ ךיא ןוא תוללק וליּפַא ןוא םייודינ ,תומרח ,תועבשה טימ :ןידה רמוח לכב

 המוקת ןייק לָאמנייק רעמ ןיוש וטסעוו טלָאמעד ,ךשוח-ירה יד רעטניה זיב ןגָאירַאפ

 הנשאו !ךיתרהזה האר .ריד וצ הרהזהו הארתה עטשרע ןיימ זיא סָאד ,ןבָאה טשינ

 ןלעוװ רימ זַא ,לָאמ ןטירד ַא ןוא לָאמ ןטייווצ ַא רעביא טציא רזח ךיא --- שלשאו

 רימ .תומילשב ןייז םייקמ ,המשנ ןייד ןייז ןקתמ זוא ןקינייר וצ ,החטבה רעזדנוא
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 רָאלקלָאפ ןוא עיּפַארגָאנטע עשידיי

 ןלעװ רימ ,ךמשל הקדצ ןלייט ןוא ןָאט הליפת ןלעװ רימ ,ךמשל הרות ןענרעל ןלעוו

 .ןעמָאנ ןייד ןופ תויתואה רדס יפל תוינשמ ,ומויב םוי ידמ ,ןענרעל וצ ןלעטשנייא

 ,רָאי קידכעלייק ַא ,המימת הנש ךתבוטל ןטסַאפ וצ לבקמ ךיז ףיוא ןיב ןײלַא ךיא

 ךשמ  ןיא ,ךיוא לעוו ךיא .ןונחת ןייק טשינ טגָאז'מ סָאװ געט יד זיא ץוח גָאט ןדעי

 ןָא םענ !םלענ קוביד .גָאט ַא לָאמ יירד ריד ךָאנ שידק ןגָאז ,רָאי ןצנַאג םענופ

 ,"!החטבה ןיימ ןיא ביולג ןוא הרהזה ןיימ

 רע יו ,החיצר טימ ,טרָא ןופ סיר ַא ןבעגעג םיצולּפ רוחב רעד ךיז טַאה

 ךיז טָאה רעטכעלעג רעקיכליה ןייז ,זייז וצ סרוד ןעמעלַא ןעוועג טיירג טלָאװ

 "עג ןוא טעװערעג טָאה לוק קידהּפצוח ןייז ןוא שדקה ןצנַאג ןרעביא טלקייקעג

 ; טמערַאיל

 ןיב ךיא ןמז-לכ !תורהזה ערעייא ןופ ןוא ךייא ןופ ךַאל ךיא זַאכ ,ַאכ ,ַאכ,

 ןקערשּפָא טשינ ךימ טעװ ריא !טשינ דחּפ ןייק ךיא בָאה םענייניא רוחב םעד טימ
 ךיוא ךיא לעוו םיא ייב ןוא טוג רימ זיא םיא ייב !ןגלָאפ טשינ ךייא לעוװ ךיא ןוא

 ."!ןביילב רעטייוו

 -רעד ךיז טָאה'ס ןוא טרעהעגפיוא רעטכעלעג עדליוו סָאד טָאה היבו-הינמ ןוא

 ןוא ןגָארטעג ךיז טָאה םורבעג רעטפמודרַאפ ַא ,רעמָאיעג רעטקיטשרַאפ ַא טרעה

 :טעשעהעג

 ןופ הדונמ ןיב ךיא זַא ,ןָאטניהַא ךיז ךיא ןעק ּווװ ?ןייג ךיא לָאז ןיתּוװ;

 ךיא לעוװ ןענַאד ןופ ןוא ךיא ביילב ָאד !ןגלָאפ טשינ לעװ ךיא !ןיינ ?תומלוע עלַא

 ."ןריר טשינ ךיז

 ןפיוא ָאד ,עלהיעשי 'ר טָאה -- קוביד םענופ םירוביד עקידהּפצוח יד ךָאנ

 ךָאנ ענייז הארתה עקידרעירפ יד טרזחעגרעביא ,םלוכ דמעמב ,שדקה ןיא ,טרָא

 רוחב םעד ןזָאלרַאפ וצ קוביד םייב ןטעבעג יינספיוא ךיז לָאמ רעדעי ,לָאמ סקעז

 קוביד רעד רעבָא -- סנואב ןָאט וצ סָאד ןעגנוווצעג ןרעוו טעװ רע רעדייא ,ןוצרב

 ,תונשקע ןייז ייב ןבילבעג זיא

 ןבעגעג טָאה רע ,רעפטנע ןייק ףיוא טרַאװעג טשינ רעמ עלהיעשי 'ר טָאה

 ,שדקה םעד טזָאלרַאפ קידנגייווש ןבָאה ,ןטייווצ ןכָאנ רענייא ,עלַא ןוא ןכייצ ַא

 בם

 ,ןייז לעוּפ טנעקעג טשינ רע טָאה ןטוג טימ זַא ,ןעזעג טָאה עלהיעשי 'ר ןעוו

 ידכ ,קוביד םעד ןגעק העבועה רעטשרע רעד וצ תונכה ןכַאמ ןטָארטעגוצ רע זיא

 'ר ןופ השירד רעד ףיוא ןענייז .ןגלָאפ ןוא קינעטרעטנוא ןרעוו וצ םיא ןעגניווצ
 םיארי ןדִיי קיצנַאװצ ןוא ןייא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןיד-תיב ןטימ ןעלהיעשי
 ןעועג רהטמ ךיז געט ןביז ןופ ךשמ ןיא ןבָאה עטלייוורעדסיוא יד .םימלשו
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 ןַאמטכער םהרבא

 ךרעבייוו יד ןופ טדײשעגּפָא ךיז ;:תבש ץוחַא גָאט ןדעי טסַאפעג :הרהטבו השודקב
 צעלהיעשי 'ר יװ תונווכ ערעדנוזַאב ןעוועג ןווכמ ןוא הנווכ סיורג טימ טנװַאדעג

 ריהז ןוא ,הליפת רעדעי רַאפ ,גָאט ַא לָאמ יירד טלבוטעג ךיז :ןזיװעגנָא ייז טָאה

 | ,לוח ירבד ןדער וצ טשינ ןעוועג

 ךעמוקעגפיונוצ לוש רעסיורג רעד ןיא ךיז ןענייז געט ןביז יד ןופ ףוס םוצ

 .םימלשו םיארי ןדִיי קיצנַאװצ ןוא ןייא יד טימ עלהיעשי 'ר ,קדצ ןיד-תיב רעד

 -מוא םעד טכַארבעג טָאה'מ .(1755) ו"טקת תבט ב"כ ,קיטשרענָאד ןעוועג זיא סָאד

 םיא קירטש עבָארג טימ ,רעמעלַאב ןפיוא םיא טריפעגפיורַא ,רוחב ןכעלקילג

 'ר ,ןיד'תיב רעד ןענופעג ךיז ןבָאה רעמעלַאב ןפיוא .סיפ ןוא טנעה ןדנובעג

 -נַאװצ ןוא ןייא יד טלייטעצ עלהיעשי 'ר טָאה .קיצנַאװצ ןוא ןייא יד ןוא עלהיעשי

 טָאה עּפורג ןייא וצ .ןביז וצ סעּפורג ערעדנוזַאב יירד ףיוא ןדִיי עטרעטיילעג קיצ

 ןוא טכיל עצרַאװש ןביז --- רעטייווצ רעד וצ ,תורפוש ןביז ןבעגעג עלהיעשי 'ר

 -רפס ןביז ןעמענסורַא ןוא שדוק ןורא םוצ ןייג ןסייהעג רע טָאה רעטירד רעד

 ,סהרות

 סָאד טרעהרעד ךיז טָאה שדוק-"ןורא םעד טנפעעג טָאה'מ רעבָא רעדייא

 יד ןעמענסױרַא ןטימ ןטרַאװ ןסייהעג טָאה בר רעד .ארתאד ארמ םענופ ןייוועג

 "עדנובעג ַא ןגעלעג זיא סָאװ ,רוחב ןרעביא ןגיובעגרעביא ךיז טָאה רע .םירפס

 :טגָאזעג ױזַא םיא וצ ,ןייוװעג ןופ טקיטשעג ,לוק ןכָארבעג ַא טימ ןוא ,רענ

 זיא'ס סָאװ הרותה חוכ ןטימ ,ארתאד ארמ רעד ,ךיא ךיוא !םלענ קוביד;

 רעטציא ךיד ןיב ךיא ךיוא ,הדע רעקיליײה רעזדנוא ןופ ןרָאװעג ןבעגעג רימ

 ןזומ דניצַא ריד טימ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ןָא ריד גָאז ןוא הרומח הארתהב הרתמ

 .ןבָאה תונמחר ןענעק טשינ ריד ףיוא ןלעוװ רימ ,ןידה רמוח ןצנַאג ןטימ ןייז גהונ

 ךיז ףיוא ןייז םחרמ ךיז טסלָאז וד זַא ,שילש תועמדב ריד ייב ךיז ךיא טעב ,ןכל

 ןעגנוווצעג ןייז ןלָאז רימ זַא ךכ ידיל ןעגנערב טשינ וטסלָאז זדנוא ךיוא ןוא ,ןיילַא

 ליב ךיא ןיב .תומרח טימ ךיוא רשפא ווא תועבשה טימ ריד ןגעק ןטערטוצסױרַא

 ןפרַאד טשינ רימָאל ןוא ,ןרעוו ענכנ טסלָאז וד זַא ,םינונחת סיורג טימ ריצפמ דויד

 ,שדוק-ןורא םעניא עובק םוקמ רעייז ןופ סהרות-רפס עקילייה יד ןייז חירטמ

 ןייז וצ הדנמ ךיד ,יודינ םשל טרעיינ ,גוהנכ הווצמ םשל טשינ ייז ןעמענסיור

 םעד ןופ זדנוא דיימרַאפ ןוא תונשקע ןייד ןופ ּפָא זָאל !ךב רוזח .ָאתמשבו הלָאב

 זיא -- ודנוא בילוצ טשינ ביוא סָאד וט .הרותה-ירפס דובכ לוזליז ןופ לושכמ

 ףיוא ןלעװ תוכרב ערעזדנוא ןוא ,םישודקה הרות-ירפס יד ןופ דובכ םעד בילוצ

 ןעגנעדב ריד ןלעװ םלוע לש ונובר םוצ תוליפת ערעזדנוא ןוא ,ןייז ןיגמ דיד

 ,"!ךב רוזח םלענ קוביד !הרּפכו ,החילס ,הליחמ

 .לוק ןפיוא טנייועצ ךיז טָאה בר רעד ןוא

 ָךָאטעג לּפַאצ ןקרַאטש ַא רוחב רעד ךיז טָאה ,ןרָאװעג ליטש זיא בר רעד ןעוו
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 טָאה רע ןוא טצַאלּפעג סיפ ןוא טנעה ענייז ףיוא קירטש יד ןבָאה ןיע-ףרהכ ןוא

 :ןגירשעגסיוא הרובג סיורג טימ

 ,ןגָאירַאפ טשינ ןענַאד ןופ ךימ ןלעוו טלעװ רעד ןופ ןטניוו-םערוטש עלַא;

 ןוא סיורג ןענייז ייז .חוכב טשינ ךיוא ריא טנעז םיאטח עניימ ןייז וצ ןקתמ ןוא

 ךיא לעוו ָאד ןוא ךיא ןיב ָאד .ןענעכערסיוא טשינרָאג ייז ןעק'מ ,לָאצ ַא ןָא ליפ

 ,"!ןביילב

 םעד ,קוביד םייב טציא ןעמ טעװ ןטוג טימ זַא ןעזעגנייא עלַא ןבָאה טלָאמעד

 עברַאה יד ןדנעװנָא זומ'מ זַא ןוא ,ןריפסיוא ןוא ןלעוּפסיױא טשינרָאג ,ןברס

 טנַאּפשעגוצ ,המיב רעד ןופ טרעדינעגּפָארַא ךעלעמַאּפ בר רעד זיא .תועבשה

 ךיז ,טנפעעג םיא טנעה עקידרעטיצ טימ ,שדוק-ןורא םוצ טירט ענעטסָאמעג טימ

 זַא ,לוק ןפיוא ךיוה ןפורעגסיוא ןוא להק וצ םינּפ ןטנייזורַאפ ןטימ טרעקעגמוא

 :ןרעה ןלָאז עלַא

 הליחמ ךיא טעב ,קדצ ןיד-תיבה םשבו הזה שודקה להקה לכ םשב !יתובר,

 עיבשמ -- חירטמ טציא ייז ןענייז רימ סָאװ ,החריט רעד רַאפ ,הרות-ירפס יד ייב

 זיא טָאג ,ןיד תיב ַא ןופ הדוקּפ יד ןגלָאפ וצ ּפָא ךיז טגָאז סָאװ ,ןברס ַא ןייז וצ

 םיא ייב ךיז ןוא ןעוועג ריהזמ לָאמ ךס ַא ןברס םעד ובָאה רימ זַא ,תודע רעזדנוא

 לזלזמ ןפרַאד ןלָאז רימ זַא ,םעד וצ זדנוא ןעגנערב וצ טשינ ןעוועג ריצפמ קרַאטש

 רעד סָאד זיא סיוא רעבָא טזייוו'ס יו ,הרות-ירפס עקיליײה יד ןופ דובכ םעניא ןייז

 זַא הדעו םע לכ ינפב עידומו זירכמ ָאד טציא ךיא ןיב .םלוע ארוב םענופ ןוצר

 ץמש ןדעי ּפָארַא םענ ,ןרָאװעג ןבעגעג רימ זיא'ס סָאװ הרותה חוכ ןטימ ,ךיא

 ללפתמ ןיב ןוא אשידק הלהק רעזדנוא ןופ הרותה דובכ ןופ לוזלז ןרַאפ תוירחא

 טָאג לָאז -- ןזיירג רימ ביוא ןוא ,ןייז לחומ זדנוא ןלָאז םישודקה הרות ירפס יד זע

 ,"!שנוע ןַא ןופ ןטיהסיוא ןעמעלַא זדנוא אוה ךורב

 -רעביא ייז ןוא הרות-ירפס ןביז ןעמונעגסורַא ןיילַא ךָאנרעד טָאה בר רעד

 ןכומ ייברעד ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןביז עקידנטרַאװ יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעג

 .המיב רעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא םירפס ןביז יד טימ ןביז יד ךיוא ןענייז .ןמוזמו

 ןוא ןכייצ ַא ןבעגעג טָאה עלהיעשי 'ר .טכיל עצרַאװש ןביז יד ןדנוצעגנָא טָאה'מ

 חעבשה עטשרע יד ןוא ,לָאמַא טימ עלַא ןלַאש ןביוהעגנָא ןבָאה תורפוש ןביז עלַא

 ןופ םיפוריצ ןעוועג ףרצמ ליטש רעד ןיא טָאה עלהיעשי 'ר .ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןוא תומרח ,תוללק ןטייווצ ןוא ףוריצ ןייא ןשיוצ ןפורעגסיוא ןוא תומש עקילייה

 ןשיוצ .טרָאװ ייב טרָאװ לוק ןפיוא טגָאזעגכָאנ להק ץנַאג טָאה תוללק יד .םייודינ

 ,לָאמַא טימ ןביז עלַא --- ןזָאלבעג תורפוש יד זבָאה ןטייוזצ ןוא יודינ ןייא

 .ןעּפילכ טקיטשרַאפ ַא טרעהרעד םיצולּפ ךיז טָאה תועיקת יד ןופ ןטימניא

 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,םורבעג ןקירעזייה ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה ןעּפילכ סָאד

 יד טימ ןעמעלַא ןייז וצ הזבמ ןוא ןעמָאנ סעלהיעשי 'ר ןרעטסעל וצ ןוא ןפמיש וצ

 ,םילוזליז עטסגרצ
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 ןַאמטכער םההובא

 ףיוא ןשעלוצסיוא ןביוהעגנָא ךיז ןלַארטש-העיקש עטצעל יד ןבָאה לייוורעד

 ןלױפַאב טָאה עלהיעשי 'ר .החנמ ןמז ןעמוקעג זיא'ס .רעטצנעפ-לוש עגנַאל יד

 -טיק יד ןָאטסיױא ןוא תורפוש יד ןגײלקעװַא ,הרות-ירפס יד קירוצ ןלעטשוצניירַא

 טָאה בל תרבש סיורג טימ .החנמ ןענוװַאד דומע םוצ טלעטשעג ךיז ןיילַא ןוא ,ןעל

 ,הכרב רעדעי ייב ,טָאה םלוע רעד ןוא הרשע:-הנומש עכיוה יד טגָאזעג עלהיעשי 'ר

 ןמֹא -- ומש ךורבו אוה ךורב טרעפטנעעג רעטיצ ןקילייה טימ

 ךָאנ דלַאב ,םשה הצרי םא זַא ןעוועג זירכמ עלהיעשי 'ר טָאה החנמ ךָאנ

 רעסיורג רעד ןיא טשינ ןיֹוש לָאמסָאד ,העבשה עטייווצ ַא ןכַאמ ןעמ טעװ ,תבש

 טָאה'מ .,ןיהַא ןעמוק וצ ןעמעלַא ןלױפַאב ןוא ,שרדמ-תיב ןטלַא םעניא טרעיינ ,לוש

 ,ולחאל שיא ,רעטימעג ערעווש טימ ,ןעגנַאגעצ ךיז זיא ןעמ ןוא בירעמ טנװַאדעגּפָא

 ןביױהעגנָא ךיז ,העבשה רעטשרע רעד ךָאנ ,טָאה רוחב רעד ,קידריווקרעמ ןוא

 -ַאמעג טשינ קוביד רעד םיא טָאה קיטיירפ גָאט ןצנַאג םעד .רעסעב ךס ַא ןליפ

 רעד זיא ,ןטסרעממַא ןעשטומ ךיז רע טגעלפ ךעלטנייוועג סָאװ ,תבש וליפַא .טרעט

 יירד עלַא ןסעגעג קִיור ,ךיילגוצ ןעמעלַא טימ טנװַאדעג ,קִיור ןבילבעג רוחכ

 -יאצומ טשרע .החונמב ןפָאלש וליפַא ןוא ןמוזמ ןשטנעב וצ תלוכיב ןעוועג ,תודועס

 ןוא ,שרדמ תיב ןטימ ןיא ,ןלַאפעגרעדינַא רעדיוו רוחּב רעד זיא הלדבה ךָאנ תבש

 ַא ןופ יװ לוק ךַאװש ַא טימ ,םיא ןופ סױרַא טנייוו קוביד רעד יו טרעהעג טָאה'מ

 :םינונחת טימ ךיז טעב ןוא ,ססוג

 יז ,תוחור ןוא םידש ,םיקיזמ רימ ףיוא ןרעיול'ס !רימ ףיוא תונמחר טָאה;,

 -יטש ףיוא ןגָארטעצ ךימ ייז ןלעװ ףוג םענייר םעד ןזָאלרַאפ לָאז ךיא זַא ןטרַאװ

 !ןײנ !ןגיױא עקידנענערב ערעייז טימ רימ ףיוא ןצָאלג הלבח-יכאלמ יד !רעק

 ,טצישעג ךיא ןיב ָאד .רוחב םעד ןופ ףוג ןרשכ םעד ןופ ןדיײשּפָא טשינ ךיז ןעק'כ

 .!טשינ הטילש ןייק רימ רעביא ייז ןבָאה ָאד

 ,שרדמ-תיב ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה הללי ןייז ןוא

 סיורג טימ ןוא ןגובעגרעבירַא ךיז ,ןעגנַאגעגוצ םיא וצ עלהיעשי 'ר זיא

 :טנָאזעג םיא וצ טייקכעלטרעצ

 לעװ ,ןעמָאנ סרעטומ ןייד ןוא ןעמָאנ ןייד זיא סָאװ רימ גָאז !םלענ קוביד;

 טימ לעװ ןײלַא ךיא סָאװ ,הליפת ערעדנוזַאב ַא ןייז ןקתמ ןגעוו טענייד ןופ ךיא

 ןופ תוכז ןיא זַא ,םלוע לש ונובר םייב ןטעב לעװ ךיא ,ןייז רבחמ ףליה סטָאג

 ןעגנַאפ ךיד ןליוו סָאװ ,הלבח:יכאלמ יד ןופ ןרעוו טיהעגסיוא וטסלָאז הליפת רעד

 ."ןצענ עטיירפשעגסיױא ערעייז ןיא
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 .פיוא ךיז ןוא טעּפילכעגסױרַא רוחב רעד טָאה -- *הקבר ןב לאומש;

 ,טלעטשעג

 ֹד

 -עג זיא'ס יװ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןעמ זיא ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ,ןגרָאמ ףיוא

 ,רוחב םעד טכַארבעג טָאה'מ .שרדמ-תיב ןטלַא םעניא ,טמיטשַאב רעַירפ ןעוו

 טצעזעגרעדינַא םיא ןוא קירטש עבָארג טימ סיפ ןוא טנעה ןדנובעג םיא רעדיוו
 ןענעפע ןסייהעג טָאה עלהיעשי 'ר ,שדוק-ןורא םוצ םינּפ ןטימ המיב רעד ףיוא

 רע טָאה שדוק-ןורא םענעפָא םייב ןוא טעמרַאּפ ַא טלקיוועצ טָאה ,שדוק"ןורא םעד

 ערעדנוזַאב יד טעמרַאּפ םעד ןופ ןייז וצ ללּפתמ ןביוהעגנָא לוק רעטיול ַא טימ

 טימ ןבירשעגפיוא ןוא טלעטשעגפיונוצ טכַאנ רעד ךרוד טָאה רע סָאװ ,הליפת

 ,יבצ ףלק ןופ העירי ַא ףיוא בתכ שירפוס

 :הליפתה חסונ רעד זיא סָאד טָא ןוא

 םוחרו ןונח ,ךלמ לא ,תוחילסה ןודא ,םימחרה בא ,םלוע לש ונובר,

 עיפעתש ךינפל ןונחתבו הלפתב ונאב הנה ,ויתואירב םע דסח הזסועו התא

 רענהל אבו קבדתנ רשא חורה הז םע ןידה תרושמ םינפל השעתו בוט עפש

 וילעמ לקה ,םימחרה בא אנ כותב שקשקמ אוהו הקבר ןמ דלונה לאומש

 אולה ,ןילק וא ןירומח ןישנועב שנועמ תויהל ןיד ןיידע וילע שיש ףא ,ניד

 אנ הלעתו ,חדנ לכ ונממ חדי לבל םנח לש דסח וילא תתל דסחה 'ה ךל

 רשא ןה תובוטו תויוכזה לכ בוט ןורכזב דוכזל ךדובכ אסכ ינפל וניתלפת

 תלבוקמ אהתש וניתלפת ףרצלו ,ויתובא תוכז וא ומצעב הזה חורה השע

 ןרכזי אלו הנינחו דסח וילע עיּפשהל חוחינ חירכו םימסה תרוטקכ ךינפל

 ןה עשּפשװ הויעשוה אטחש םיעששפלו תונוועל אנ את ןיעשּפו ןויאטח ול

 ומצעב ללפתה ולאכ ךינפל ונתלפת הלעתו ,םירחא ידי-לע ןהו ומצע ידיילע

 -הו םיתיחשמהו םילבחמה לכמ וליצהל העושתו הלצה ול היהתו ,ןילע

 ,החונמ םוקמ ול היהיו ,וילע ותשוי רשא םיששנועה יפכ ונודל וילע םיגרטקמ

 םדא םושל קיזי אלו דוע וילא בושי אל םא יאנתבו ופואב ,הנמאנ החונמ
 סוחו אנ לומח ךתלמחו ךימחר בורב יזא ,הבקנ וא רדז ןה ,לארשי-רב ןמ

 ךמע תלפת עמושה התאו .הנקת ול היהיו ,החונמו ןנאש ול ןתיל וילע אנ

 ןנירוצ 'ה ךינפל וניפ "רמא ןוצרל יהיו ,וניתלפת עמשת םימחרב לארשי
 ."ןמא ,ונילאוגו

 :(גנוצעזרעביא עשידִייל

 רעזדנוא טָאג ,גנובעגרַאפ ןופ רַאה ,רעטָאפ רעקידמערַאברעד ,םלוע לש ונובר
 עלַא טימ דָאנעג טסוט ןוא ,טייקילעזטייל ןוא תונמחר טימ לופ ךָאד טסיב יד .ךלמ
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 ןַאמטנכעה םהרובנא

 טסלָאז וד זַא ,םינונחת ןוא טעבעג טימ ריד רַאפ רימ ןעמוק .ןשינעפעשַאב ענייד

 םעד טימ ,ןידה תרושמ םינפל ןָאט טסלָאז ןוא טייקסטוג ןופ עפש ַא ןזײװסױרַא

 לאומש רוחב םעד ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןוא טפשהַאב ךיז טָאה סָאוװ ,חור ןקיזָאד

 -ָאפ רעקידמערַאברעד ךיד ןטעב רימ .ןעור טשינ םיא טזָאל ןוא הקבר ןופ ןוז רעד

 טלעטשעג יואר ןיא רע שטָאכ ןוא .ןיד ןייז םיא ןופ ןרעגנירגרַאפ טסלָאז רעט

 רעהעג -- ןפָארטש עברַאה רָאג טימ ןרעוו וצ טפָארטשַאב ןוא טּפשמ םוצ ןרעוװ וצ

 לָאזס זַא ,דסח ןטסיזמוא ןַא םיא וצ עשזדוט .דָאנעג רעד ,טָאג ,ריד וצ רעבָא ךָאד

 לָאז טעבעג רעזדנוא ןוא ,שינעסױטשרַאפ ןייק ןרעוו ןסיוטשרַאפ טשינ םיא ןופ

 ענייז עלַא ןעקנעדעג ןטוג םוצ טסלָאז וד זַא ,דובכה אסכ ןייד וצ זיב ןײגפורַא

 תויוכז יד ךיוא ןוא ,ןָאטעג לָאמַא טָאה רע סָאוװ ,םיבוט םישעמ ןוא תויוכז ענעגייא

 ,תוליפת ערעזדנוא ןייז ףרצמ ךיוא טסלָאז ןוא .ןרעטלע ענייז ןופ םיבוט םישעמו ןוא

 חיר ַא יװ םענעגנַא ןייז ריד ןלָאז ןוא ,תרוטק יוװ ריד רַאפ ןייגפיוא ןלָאז יז זַא

 זַא ,תונמחר ןייד ןופ לַאװק רעד ןוא דָאנעג ןייד ןרעוו טקעוװרעד לָאז סע .חוחינ

 ענייז עלַא ,טָאג רעסיורג ,לחומ םיא ייז .דניז ענייז עלַא ןרעוו ןבעגרַאפ ןלָאז'ס

 -נַא ךרוד ייס ןוא ןיילַא ייס ,ריד ןגעק ןעװעג רבוע טָאה רע סָאװ תונוועו םיאטח

 ןײלַא רע יוװ ךיילג ריד ייב ןרעוו טנכעררַאפ תוליפת ערעזדנוא ןלָאז ןוא ,ערעד

 םיתיחשמ עלַא יד ןופ ןרעוו טיהעגּפָא ןוא טמערישַאב רע לָאז .ןעוועג ללּפתמ טלָאװ

 יד וצ וצ טשינ ךיז רעה .ןטייז עלַא ןופ םיא ףיוא ןרעיול סָאװ ,םילבחמ ןוא

 רָאנ .ור עתמא ןוא החונמ םיא ביג .טּפשמ ַא םיא ףיוא ןרעדָאפ סָאװ ,םיגירטקמ

 טשינ טצװ ןוא רוחב םעדו וצ קירוצ ןרעקמוא טשינ ךיז טעוװ רע זַא יאנת םעד טימ

 טימ ,וטסלָאז טלָאמעד זיולב .הבקנ ַא ייס ןוא רכז ַא ייס ,ןשטנעמ ןייק ןייז קיזמ

 ,טייקיאור םיא ןבעג ,םיא ןצישַאב ,םיא ףיוא ןייז םחרמ ךיז ,דָאנעג סיורג ןייד

 ןייד ןופ תוליפת יד טסרעהרעד סָאװ וד ןוא .ענייז המשנ יד ןייז ןקתמ ןוא הוולש

 ךייר ערעזדנוא ןוא ,הליפת רעזדנוא ךיוא ןרעהרעד טסלָאז ,םימחר טימ לארשי קלָאפ

 -סיוא רעזדנוא ןוא רעפַאשַאב רעזדנוא ,טָאג רעזדנוא ,ריד רַאפ קיליװ  ןייז ןלָאז

 | "...!ןמא ,רעזייל

 טזָאלעגסיױא ןוא טרָאוװו ייב טרָאװ טגָאזעגכָאנ ליטש רעד ןיא טָאה םלוע רעד

 ,ץפיז רעפיט ַא יו שרדמ-תיב ןרעביא ןגָארטעג דיז טָאה סָאװ ,ןמא ַא טימ

 -עג םיא וצ ןוא רוחב םוצ םינּפ ןטימ טרעקעגמוא ךיז טָאה עלהיעשי 'ר

 :ןסַאלעג ןוא קידתומיענב טדער
 ןיד:תיבה םשב החיטבמ ,לָאמַארעדיװ ,טציא ריד ןיב דיא !הקבר ןב לאומש,

 יד-טָא רימ ןלעוו ןײגסױרַא ןוצרב טסעוו וד ביוא זַא :השודקה הדעה םשבו קדצ

 ךשמ ןיא גָאט ןדעי ןייז ללּפתמ טרעהעג טשרע טסָאה וד סָאװ הליפת עקיזָאד

 ץוחַא .ןונחת ןייק טשינ ייז ןיא טגָאזמ סָאװ געט יד רעסיוא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ

 ,תוחטבה עקידרעירּפ ערעזדנוא וטיהוצּפָא ןייז ריהזו ריהז ךיוא רימ ןלעװ םעד

 ןגָאז רָאי עצנַאג סָאד ןוא ומויב םוי ידמ ריד ךָאנ תוינשמ ןענרעל וצ :ונייהד

 ןנבר ןגָאז תוינשמ ןענרעל ןדעי ךָאנ םשה הצרי םא לעװ ןיילַא ךיא ןוא ,םילהת

 םענייק ייז ןוא ור ןייד ןיא ייג !םותי שידק ןגָאז רָאי עצנַאג סָאד ןוא שידק

 ,"!קיזמ טשינ

 ;ןטעבעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןייועג ןופ לוק א טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא
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 -עד לעוו'כ .טלעו רעד ףיוא החונמ-םוקמ רעדנַא ןַא ןעניפעג ךימ טזָאל,

 "דנעצ ןוא רעטנזיוט ךיז םורַא ךיא עז טציא .ןײגסױרַא ןוא ןגלָאפ ךייא טלָאמ

 ,טונימ רעד ףיוא ןטרַאו ןוא סױרַא ןקוק סָאװ ,הלבח-יכאלמ רעטנזיוט רעקיל

 ,תושר רעייז ןיא ןּפַאכנײרַא ךימ ןלָאז ייז ידכ ,רוחב םעד ןזָאלרַאפ לעוװ ךיא סָאװ

 ,דלַאב ,טציא ךיא ןעק ױזַא יו זיא -- ,רעקיטש רימ ןופ ןסייר ןוא ןקינייּפ ךימ

 -םוקמ רעדנַא ןַא ןענופעג בָאה'כ רעדייא ,הריד ענייש עקיטציא ןיימ ןזָאלרַאפ

 ,??ןטלַאהַאבוצסיוא ייז ןופ ךיז ּווז ,טלקמ

 :טסיײרטעג םיא עלהיעשי 'ר טָאה

 טשינ טעװ רוביצב הליפת רעזדנוא ,הקבר ןב לאומש ,טשינ ךיז קערש;

 לָאמנייק ךיז ןרעק םיבר תוליפת .ריד וצ טנעָאנ םיקיזמו הלבח:-יכאלמ יד ןזָאלוצ

 ןופ ןעמערישַאב ןוא ןטיהּפָא ךיד טעוו אוה ךורב טָאג ,קירוצ קידייל םוא טשינ

 ענייד המשנ עקידניז יד טעװ רע ןוא ריד ףיוא ןרעיול סָאוװ תוחור עזייב יד

 תוצח ןגרָאמ זיב ןטרַאװ וצ קיליװ ןענייז רימ .ןיילעה רוקמ םוצ זיב ןבייהרעד

 םעניא רעהַא עקאט ,ןעלמַאזפיױנוצ רעדיו עלַא ךיז רימ ןלעװ טלָאמעד .םויה

 םימש םש ןייז שדקמ המיב רעד ףיוא ָאד ןגֹרָאמ וטסעװ ,שרדמ-תיב ןקיבלעז

 ענייד םלוע ארוב רעד ריד טעוװ ,רוחב םענופ ףוג םעד ןזָאלרַאפ ןוא םיברב

 טסעוו וד רעבָא םייא .דעו םלועל ןרעוו טקיניירעג טסעוו וד ןוא ןבעגרַאפ םיאטח

 םוצ הרתמ ךיא ןיב ,הבֹוט הצע ןיימ וצ ןרעהוצ טשינ ךיז ןוא ןקינעּפשרעדיװ

 ,ןיד ןופ ןטייקברַאה עלַא טימ ריד ןגעק ןטערטסיױרַא לעוו'כ זַא ,לָאמ ןטצעל

 ,עכלעזַא טימ ;טציא זיב יו תומרח ןוא תועבשח ערערעווש ןוא ערעסערג ךָאנ טימ

 ַא ןייז חירטמ ןזומ לע ךיא .ןראװעג טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ןענייז סָאװ

 עקינעי יד ףיוא ןוא ריד ףיוא ןייז שיערמ לע ךיא .םישודקה תומש יד ןופ ךס

 זַא -- ,עטשרעטנוא ייס ןוא עטשרעבייא ייס -- ריד רעביא הנוממ ןענייז סָאװ

 ףוג םעד ןופ ,ןּפעלשסױרַא דלַאװעגרעביא ,ןעִיצסיױרַא הקזח דיב ךיד ןלָאז יז

 טסעװ ןוא ןבָאה טשינ המוקת ןייק לָאמניק ןיוש וטסעוו טלָאמעד .רוחב םענופ

 "וטלעוו רענעי ןופ ןוא טלעװ רעד ןופ ןרָאלרַאפ ןייז

 ה

 .טקַאּפעג ןעוועג שרדמ-תיב עטלַא סָאד זיא גָאט ןבלַאה ךָאנ ןגרָאמ ףיוא

 םישאר ,םיניצק ,םיפולא יד טימ ןדַיי הדע עצנַאג יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז'ס

 "רעדינַא ןוא סיפ ןוא טנעה יד ןדנובעג רעדיוו רוחב םעד טָאה'מ .םיגיהנמ ןוא

 טלקיוװעצ טָאה עלהיעשי 'ר .שדוק-זורא םעד ןגעקטנַא המיב רעד ףיוא טצעזעג

 רעד .ןעועג ןקתמ טָאה רע סָאװ ,הליפת יד ןעװעג ללּפתמ ןוא טעמרַאּפ םעד
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 שידק טגָאזעג ךָאנרעד טָאה'מ .הלמב הלמ טגָאזעגכָאנ ליטש רעד ןיא טָאה םלוע

 ;לוק ןפיוא ךיוה ןפורעגסיוא טָאה עלהיעשי יבר ןוא

 ןידה תרושמ םינפל ךיא וט הזה שודקה להקה לכ םשב !הקבר ןב לאומש;

 ףוג סרוחב םענופ ןדײשּפָא ךיז דימו-ףכית טסלָאז וד זַא ,ריהזמ ריד ןיב ךיא ווא

 םוצ טציא ךיד ךיא ןיב -- ואל םאב .סופ ןייז ןופ רעגניפ ןטסדנימ ןכרוד

 ןגעק ןטערטסױרַא דלַאב לעווכ זַא ,הרומחו הלודג הארתהכ הרתמ לָאמ ןטצעל

 ןרָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,תוללק ןוא תומרח .,תועבשה טימ ריד

 ."דעו םלועל ארחא-ארטס רעד ןופ טנעה יד ןיא ןרעפטנערעביא ךיד ןוא

 טָאהמ .שרדמ-תיב עצנַאג סָאד ןעמונעגמורַא טָאה טייקליטש עטיוט ַא

 ּוװ ,רעמעלַאב םוצ טדנעװעג ןעוװעג ןענייז ןגיוא סנעמעלַא .רוביצב ןגיוושעג

 טרַאװעג ,טנַאּפשעג ןעוועג ןענייז ןרעיוא סנעמעלַא .ןענופעג ךיז טָאה רוחב רעד

 רעטייוו ףיוא ךיוא רעדָא ?ןגלָאפ רע טעוו ,ןייז רעפטנע רעד טעװ סָאװ ןרעה וצ

 לסיבַא ּפָאק םעד ,ןגיובעגנייא ןענַאטשעג זיא עלהיעשי 'ר !טרַאּפשעגניײא ןביילב

 -עג ןייז טגנערטשעגנָא טייקליטש רעמוטש רעד ןיא טלָאװ רע יװ ,טייז ַא ףיוא

 זיא'ס רעבָא .ּוװ ץעגרע ןופ למרומ ןייק ,רעטסילפעג ןייק טשינ טמוק יצ ,רעה

 .ןרָאװעג םוטש יװ זיא קוביד רעד .ליטש ,ַאש

 ,ןגלָאפ וצ ּפָא ךיז טגָאז קוביד רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןעלהיעשי 'ר זיא

 םעד ןביוהעגפיוא טײקנסָאלשטנַא סיורג טימ רע טָאה .ודרמב דמוע ַא זיא רע זַא

 -תויממוק ,סיורג רעלופ ןייז טימ ךיז ןוא טנעה יד ןענונעצ ,ךיוה רעד ןיא ּפָאק

 טימ םלוע םעד ןעמונעגמורַא ,למיה םוצ ,וצפיורַא ןגיוצעג ןוא טקערטשעג ,קיד

 זַא ,טייקרעכיז ןייז ןקיטסעפטנורגרַאפ טלָאװעג טלָאװ רע יו קילב ןקיטומ ַא

 ןוחצנ רעד זַא ,רע יװ ןביולג ,םיא טימ ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדִיי הדע עצנַאג יד

 תעבש ןופ רוא ןטימ יו ןטכיולעצ ךיז טָאה םינּפ קידנלַארטש ןייז .ייז טימ זיא

 רעד .ןחלוש ןפיוא ןָאטעג ּפַאלק ַא טנַאה רעטכער ןייז טימ טָאה רע ןוא --- םימיה

 ןיא טכליהעגּפָא טייקליטש רעקיסיוכרוד רעד ןיא טָאה ּפַאלק רעטכירעגמוא

 רעקידתודוס ,רענעליוהרַאפ ַא ןופ לוקרעדיו רעטייו ַא יו רעצרעה סנעמעלַא

 סָאװ ןעלהיעשי 'ר ןופ לוק ערעטיול סָאד טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא -- טלעוו

 :טרעטנומעג יא ,ןקָארשעג יא טָאה
 ןלעוּפ טנעקעג טשינ ןבָאה רימ סָאװ סָאד !קדצ ןיד-תיב ןוא הדע עקילייה,

 ךָאנ זַא ,חיטבמ ךייא ןיב ךיא .סנואב ןריפסיוא םשה רזעב רימ ןלעוװ ןוצרב

 -רַאפ םיא ןוא רוחב םענופ ןברס םעד קוביד םעד ןגָאיסױרַא רימ ןלעוװ טנייח
 ,ךשוח-ירה עטסוּפ ןוא עטסיו יד רעטניה זיב בושי ןכעלשטנעמ ןופ ןביירט

 ןלָאז :תורות"רפס ןביז ןעמענסױרַא ןעמ לָאז ;:תורונמ עלַא ןשעלסיוא ןעמ לָאז

 טנעה יד ןיא תורפוש טימ ןשטנעמ ןביז ןוא טכיל עצרַאװש טימ ןשטנעמ ןביז

 עקיטנייה ערעזדנוא ןביײהנָא ןלעוװ רימ ןוא שרדמ-תיב ןצנַאג ןרעביא ןלעטשעצ ךיז
 ,"תועבשה עטצעל
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 ,תילט ןייז ןיא טליהעגנייא ךיז טָאה עלהיעשי 'ר ןוא ןָאטעג ױזַא ןעמ טָאה

 טָאה שינרעטצניפ רעבלַאה רעד ןיא ןוא ,טכיל עצרַאװש יד ןדנוצעגנָא טָאה'מ

 ךיז טָאה'ס ןוא .לָאמַאטימ תורפוש ןביז עלַא ןופ גנולַאש סָאד ןגָארטעג ךיז

 ןופ םיפוריצ ײלרעלַא ףרצמ זיא רע יו ןעלהיעשי 'ר ןופ לוק סָאד טרעהעג

 טרזחעגרעביא ןעמ טָאה ױזַא ,תותמשו םייודינ ,תומרח סיוא טנכער ןוא תועבשה

 עיבשמ טָאה עלהיעשי 'ר ןוא לָאמ ןביז ןזָאלבעג ןבָאה תורפוש יד .לָאמ ןביז

 סיורג טימ ןעמ טָאה לָאמ ןדעי ךָאנ .לָאמ ןביז קוביד םעד ןעוועג םירחמ ןוא

 ,ןמָא :טגָאזעגכָאנ הארי ןוא המיא

 ןוא שרדמ-תיב סָאד טכליהרַאפ יירשעגסיוא רעכעלרעדיוש ַא טָאה םיצולּפ

 טָאה סָאװ קוביד םענופ ןעשעה ןוא ןעּפילכ סָאד טרעהרעד דלַאב ךיז טָאה'ס

 | :ןטעבעג ךיז
 ףךייאא רעטעּפש לעוװ ךיא !טנייה טשינ ךימ טביירט ,תונמחר טָאה !ןדִליש

 ףלעווצ ךָאנ זיולב ןזָאל-ורוצ ךימ טלָאז ריא ,טעב ךיא !ןײגסױרַא לעװ ךיא !ןגלָאפ

 ןוא טרָאװ ןטלַאה לע ךיא זַא ,חיטבמ ךייא ךיא ןיב געט ףלעוװצ יד ךָאנ .געט

 ןוא ןעמיטשַאב טעוװ ריא יו ןפוא ַאזַא ףיוא רוחב םענופ ףוג םעד ןזָאלרַאפ לעוו

 ףיוא ךיז טייז ןוא רימ טימ שינעעזנייא טָאה !םינמחד ינב םינמחר .ןליױֿפַאב רימ

 רעמ רוחב םוצ ךיז לע ךיא .רוחב ןפיוא םחרמ ךיז טייז ריא יו ,םחרמ רימ

 .ןטלַאה קילייה ןוא ןטיהּפָא טעװ ריא יװ גנַאל ױזַא ןרעקקירוצ טשינ לָאמנייק

 :תושקב יד טָא ךָאנ ןייז ףיסומ דניצַא ליוו ךיא .רימ וצ תוחטבה ערעייא עלַא

 ןייז גהונ םישולש ץנַאג ;העבש ןציז רימ ךָאנ ןעמ לָאז ,סױרַא לעװ ךיא יוװ דלַאכ

 רעסיורג רעד ןיא רָאנ טשינ ןרעוו טגָאזעג רימ ךָאנ לָאז שידק :תוליבא גהנמ

 לוטב דלַאב ןלָאז סע ןוא קינלעמכ ןופ םישודק תומוקמ עלַא ןיא ךיוא רָאנ לוש

 -םױרַא טציא זיב רימ ףיוא ןענייז סָאװ םייודינ ןוא תומרח עלַא יד ןדעוו טכַאמעג

 ."ןרָאװעג טגיילעג

 -עג טײקנסָאלשטנַא ןוא טייקגנערטש סיורג טימ עלהיעשי 'ר טָאה ףיורעד

 :טרעפטנלצ

 -גיווצ ךיד ,חוכב ,ןלעװ רימ זיב ןטערטּפָא טשינ ןענַאד ןופ ןלעוו רימ !ןיינ;

 ."!טנייה ךָאנ -- רוחב םענופ ןײגוצסױרַא ןעג

 ןטעב ןעמונעג ךיז רעדיוװ טָאה קוביד רעד

 ּ!השעיש ידכב טשינ ךָאנ זיא'ס !סױרַא טשינ טציא ןעק ךיא !תונמחר טָאה;

 געט ףלעװצ ףיוא טשינ ביוא -- ךַאמעג ךימ טזָאל !לסיב ַא ןטרַאװ ךָאנ זומ ךיא

 ,ןייז הנשמ טשינ טרָאװ ןיימ לעוו'כ זַא ,רימ טביילג .העש ףלעווצ ףיוא תוחּפל זיא

 טזָאל ןוא רימ טביילג !ןסייה רימ טעװ ריא סָאװ ,םיטרפ עלַא טימ ,ןגלָאפ לעוו'כ

 "!ורוצ טציא ךימ

 : טגָאזעג עלהיעשי 'ר םיא וצ טָאה
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 ןַאמטכער םהרבא

 י"ה םשב העובש ַא ןבעג זדנוא טסלָאז וד יאנתב ,ןָאט בילוצ ריד ןלעװ רימ,

 ."רוחב םענופ ףוג םעד ןזָאלרַאפ וטסעװ העש ףלעווצ יד וצ טקנוּפ זַא

 -- טעּפילכעצ רעמ ךָאנ קוביד רעד ךיז טָאה --- ?!דניװ ןוא רימ זיא ייוו;
 יאוולה .ןעמָאנ ןקיליײה ןייז ןענָאמרעד טינ רָאג רָאט ךיא זַא ,ןרעווש ךיא ןעק יו;
 טשינ ארומ ןייק טלָאמעד ךיא טלָאװ ,ןָאט וצ סָאד ןעוועג טביולרעד רימ טלָאװ
 ,טשינ ךיא ןעק ןבעג העובש ןייק !ןיינ .םיתיחשמ ןוא םילבחמ יד רַאפ טַאהעג
 ךיא לעװ העש ףלעוװצ יד וצ טקנוּפ זַא ,ןבעג ךייא ךיא לעװ ףכ-תעיקת ַא רעבָא
 ."ףוג סרוחב םענופ ןיײגסױרַא ןוצרב

 רעד ןיא ןטלַאהעג יז ,טנַאה עטכער ןייז טקערטשעגסיוא עלהיעשי 'ר טָאה
 :טגָאזעג ױזַא השעמ-תעשב ןוא ןטפול

 יד ןטרַאװ קידלודעג רימ ןלעװ .ףכ-תעיקת ַא ריד ייב םענ ןוא ךיד גלָאפ'כ,
 טסעװ ןוא ךרובידב דמוע ןַא ןייז טסעװ וד זַא ריד ןביילג רימ ןוא ,העש ףלעווצ

 טסלָאז וד זַא ,זיולב ןליוו רימ .ףוג סרוחב םענופ ןײגסױרַא ,קיליוויירפ ,ןיילַא

 ?סױרַא טסיב וד ןעוו ןסיוו ןלָאז רימ ןמיס ַא ןבעג זדנוא

 :טגָאזעג טָאה סָאװ ,לוק רָאלק ַא טרעהרעד ךיז טָאה

 טלזיר סופ סרוחב םענופ רעגניפ ןטסדנימ םענופ יװ ןעזרעד טעװ ריא ןעוו,

 ,ןייז ןסיוו ריא טלָאז -- לכעל ַא ןרָאװעג זיא ןביוש יד ןופ םענייא ןיא ןוא טולב
 ,?ָאטשינ ךייא ןשיוװצ רעמ ןיוש ןיב ךיא זַא

 זָאטעג לקָאש ַא ,טנַאה עטקערטשעגסיוא יד ןגיוצעגקירוצ עלהיעשי 'ר טָאה

 יד ןלעטשנײרַא ףכית לָאז'מ ןסייהעג ;המכסה ןופ ןמיס ַא יוװ ,ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ

 יד ןגײלקעװַא ;טכיל עצרַאװש יד ןשעלסיוא ;שדוק-ןורא ןיא קירוצ הרות-ירפס

 טיקלקנוט יד .המיב רעד ןופ ּפָארַא טירט ענעטסָאמעג טימ ןוא תורפוש

 -היעשי 'ר ןוא .רעטכיזעג סעמעלַא ףיוא טגיילעגסיוא ךיז טָאה תושמשה-ןיב םענופ

 ךָאנ .החנמ ןענװַאד דומע םוצ טלעטשעג ךיז טָאה ,לטיק ןיא ןוא תילט ןיא ,על

 טריפעגּפָא ןעמ טָאה רוחב םעד ןוא ןעגנַאגעגמײהַא ןעמ זיא בירעמ ןוא החנמ
 טקנוּפ ןוא .ןטלַאהעגפיוא טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה רע ּווװ ,ןירַא שדקה ןיא קירוצ

 טשרָאקָא טָאה'ס ןעוו ,רחשה תולעכ קיטסניד ,ףכ-תטיקת םעד ךָאנ העש ףלעווע

 ןדליוו ַא טימ טּפַאכעגפיױא רוחב רעד ךיז טָאה ,גָאט ףיוא ןעירַאש וצ ןביוהעגנָא

 ןרעביא ןגָארט ןעמונעג ךיז םערוטש טימ ,רעגעלעג ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז ,יירשעג
 ,הרובג סיורג טימ ןריט יד טימ ןקַאה ןוא ןטייווצ םעניא רעמיצ ןייא ןופ שדקה

 -מורַא עדליוװ סָאד .סרעגעלעג יד ןופ ּפָארַא קערש טימ ןענייז שדקה ןיא עלַא

 ןיא .ארומ עכעלמייחמוא ןַא טגָאיעגנָא ןעמעלַא ףיוא טָאה רוחב םענופ ןפיול

 ידכ ,וצ רעטצנעפ םוצ טנַאװ רעד עזַאּפ ןרַאש ןעמונעג עלַא ךיז ןבָאה דחּפ סיורג

 וצ לַאפ ַא ןבעגעג רוחב רעד טָאה לָאמַאטימ ,סױרַא ןסיורד ןיא ןעגנירּפשוצסױרַא

 :ןגירשעג תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא ,ססוג ַא יו ןעלכרָאכ ןביוהעגנָא ,דרע רעד
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 סָאד ןלעטשרַאפ טעוװ סָאװ ןדעי ןקיזמ לעוו'כ !רעטצנעפ ןופ קעװַא טייג,

 ."?!רעטצנעפ

 ַא ןיא .זָאלג ןכָארבעצ ןופ קסַארט ַא טרעהרעד ךיז טָאה רוביד-ידכ-ךות ןוא

 יד לדנער ַא יװ לכעל קידכעלייק ַא ןרָאװעג זיא רעטצנעפ-טנַאוװ-חרזמ ןופ ביוש

 סרוחב ןופ רעגניפ ןטסדנימ םענופ יו טקרעמַאב ןעמ טָאה קיטייצכיילג ןוא ,סיורג

 ,טולב עלעמָארטש ןיד ַא טלזיר סופ

 !טרָאװ ןטלַאהעג טָאה קוביד רעד ףעשעג זיא סנ רעד

7 { 

 .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטעצ סעיינ עטוג יד ךיז טָאה לענש-ץילב

 ךָאנ ןענייז'ס ןיהּוװ ,שרדמ-תיב ןטלַא םוצ ןעִיצ ךיז ןעמונעג ןטייז עלַא ןופ טָאה'מ

 רוחב םעד ךיוא ,להקה-ישאר יד ןוא םינייד ,םינבר יד ןעמוקעג טַאהעג רעירפ

 ןעוועג ללּפתמ ,תובהלתה סיורג טימ רוביצב טנוװַאדעג .טכַארבעג ןיהַא ןעמ טָאה

 טגָאזעג טָאה רוחב רעד .ןעוועג ןקתמ טָאה עלהיעשי 'ר סָאװ הליפת ערעדנוזַאב יד

 טקנַאדעג ןוא החמש ןופ ןרערט ןסָאגרַאפ ןבָאה םיללּפתמ יד ,שידק ןטשרע םעד

 רעד ךָאנ דלַאב .ןגיוא ערעייז רַאפ ןעשעג זיא'ס סָאװ סנ ןסיורג ןרַאפ ארוב םעד

 טימ טָאה בר רעד ןוא ,המיב רעד ףיוא ףױרַא םינייד יד טימ בר רעד זיא הליפת

 ;םר לוקב ןפורעגסיוא םיטש רערָאלק רעבָא ,רעקידרעטיצ ַא

 קובידה זַא ,םיברב עידומו זירכמ ינירה השודקה הדעה םשבו ןיד-תיבה םשב,

 -תעיקת ןוא טרָאװ ןייז :תומילשב ןעוועג םייקמ החטבה ןייז טָאה הקבר ןב לאומש

 ,זדנוא ןופ טדײשעגּפָא ךיז טייצ רעקיטכיר רעד וצ ןוא ןטלַאהעג ךעלטקניּפ ףכ

 ערעזדנוא עלַא הקבר ןב לאומש ןופ רעטנורַא ,אתמד:ןיד-תיב ,רימ ןעמענ ןכל

 -עגפיורַא םיא ףיוא ,םתעשב ,ןענייז סָאװ ,תוללק ןוא תומרח ,םייודינ ,תועבשה

 יז ,אעראד ארפעכ לטובמו לוטב עלַא ייז ןרעוו האלהו הזה םויהמ .ןרָאװעג טגייל

 לָאז ייז ןופ ענייא ןייק ןוא ,רעדלעוו עטסיוװ ןוא רעדלעפ עטסוּפ ףיוא ןלַאפ ןלָאז

 דעו התעמ ,אמינ אולמכ וליּפַא ןקידעש טשינ םיא ןוא ןייז לח טשינ םיא ףיוא

 "ןמא -- םלוע

 !ןמא -- טגָאזעגכָאנ לוק ןפיוא ךיוה ןבָאה שרדמ-תיב ןיא עלַא ןוא

 יז ןוא םינמאנ ןיד-תיב יחילש ןרָאװעג טקישעגסױרַא דלַאב ןענייז'ס ןוא
 ןופ םישודק תומוקמ ערעדנַא עלַא ןיא ןעוועג זירכמ "ןיד-תיב-תרתה, יד ןבָאה
 ,טָאטש
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 "רעד ַא ןוא בר םוצ ןזיוװַאב קוביד רעד ךיז טָאה טכַאנ רעקיבלעזרעד ןיא
 :טהנעטעג רעטנרָאצ

 -ּפִא ךיא בָאה ףכ-תעיקת ןיימ ,ןעוועג םייקמ ךיא בָאה ךייא וצ החטבה ןיימ,

 ידלַאב --- טקידעשעג טשינ םענייק ןוא טזָאלרַאפ ךיא בָאה ףוג סרוחב םעד ,טיהעג

 ןוא ןלָאפַאב ךימ ןענייז טלעוו רעד ןופ ללח םעניא ןזיוװַאב ךיז בָאה ךיא יו רעבָא

 ןענייז סָאװ ,הלבח"יכאלמ יד ךיוא .תוחור ןוא םידש רעטנזיוט ןגָאי ןביוהעגנָא

 טשינ ןעק ךיא .רימ ךָאנ ךיז ןגָאי ,תוללק ןוא תומרח ערעייא ןופ ןרָאװעג ןפַאשַאב

 ךופ ףוג םעניא ןײרַא קירוצ ןדייס --- ייז ןופ ךיז ןצישַאב וצ טרָא ןייק ןעניפעג
 ךוא חנעט ַא טימ ,ארתאד ארמ םעד ,ךייא וצ ןעמוקעג טציא ךיא ןיב ,ןכל ,.רוחב

 צערעייא ןייז וצ לטבמ --- רימ וצ החטבה רעייא טָאה ריא ךיוא סָאװרַאפ ךייא געדפ

 ריא זַא ךייא טעב ךיא ןוא ?ןעוועג םייקמ טשינ טציא זיב -- םַייודינ ןוא תומרח

 ןוא ,תועבשה יד רימ ןופ ןעמענּפָארַא ןיד-יּפ-לע לָאז'מ זַא ,ןעז דימו ףכית טלָאז

 ךָאנ ךיז ןגָאי סָאװ םיקיזמ יד ןביירטרַאפ ןוא ,תומרה ןוא םַיודנ יד ןייז לטבמ
 ."רעהפיוא ןָא רימ

 זירכמ רעִירפ ךָאנ ןיוש טָאה'מ זַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה בר רעד זַא ןוא

 זַא ,םיברב ןעוועג עידומ ןוא ןיד-תיב-תרתה ןַא םישודק תומוקמ עלַא ןיא ןעוועג

 -ץג רעדיוו ךיז קוביד רעד טָאה --- לטובמו לוטב ןענייז תוללק ןוא תומרח עלַא

 | :טהנעטעג ןוא טרעזייב

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא רע לייוו ,טפַאה ןייק טשינ טָאה ןיד-תיב-תרתה רעיא,

 סָאװ ,תושר םעד םיקיזמ יד ייב ןעמענוצ טשינ רעבירעד רע ןעק .ןידייּפ-לע טשינ

 ןבָאה ל"זח יד יװ ,זיא ןיד רעד .ןבעגעג ,תועבשה ערעייא טימ ,רעִירפ ייז טָאה ריא

 צג טָאה סָאװ ליומ עבלעז סָאד -- (*"ריתהש הּפה אוה רסאש הּפה, :טנקסּפעג

 .םייודינ ןוא תומרח ,תועבשה יד ,ןייז ריתמ ךיוא ףרַאד ליומ עבלעז סָאד ,טרסא

 הּפב ןיילַא ךיוא רע ףרַאד ןיד יּפ לע זיא -- טכַאמעג ןילַא עלהיעשי 'ר טָאה
 ."ןכַאמ לטבמ ייז ושדק

 יד טקישעג טכַאנ רעד ןטימ ןיא דימו-ףכית רָאנ ...טמַאזעג טינ בר רעד טָאה

 לַאב ןעמוק וצ םענייא ןדעי ןפור ןוא ןדִיי טָאטש עצנַאג יד ןקעוווצפיוא םישמש

 'ר זיא טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןוא .שודק טוקמ םענעגייא ןייז ןיא

 .םוקמ ןייא ןופ ןעגנַאגעג להקה-ישאר יד טימ ןוא ןיד-תיב ןטימ ןעמַאזוצ עלהיעשי
 ָצלַא זַא ,ןעוועג זירכמ ןיילַא םוטעמוא טָאה עלהיעשי 'ר ןוא ,ןטייווצ םוצ שודק

 .ארפעבכ לטבמ רע זיא -- הקבר ןב לאומש ןגעק םייודינ ןוא תומרח ,תועבשה ענייז

 .ן"ל תורוכב (*
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 רָאלקלָאפ ןוא עיּפַארגָאנטע עשידיי

 סָאװ ,הליפת ערעדנוזַאב יד ןעוועג ללּפתמ ןעמ טָאה הזרכה רעדעי ךָאנ .אעראד

 ,ןגָארטעגטימ טָאה'מ ןעמעוו ,רוחב רעד ןוא ,ןעוועג ןקתמ טָאה ,עלהיעשי 'ר ,רע

 .שידק טגָאזעג שודק-םוקמ ןדעי ןיא טָאה

 ֹח

 טימ .תוחוכ ענייז ןרילרַאפ וצ ןביוהעגנָא רוחב רעד טָאה טכַאנ רענעי ךָאנ

 ,וצרעד טכיירגרעד טָאה'ס .רעכַאװש ןוא רעכַאװש ןרָאװעג ץלַא רע זיא גָאט ןדעי

 .ןרָאװעג טריזילַארַאּפ יו זיא רע ,רבא ןייק טימ ןריר טנעקעג טשינ טָאה רע זַא

 טָאה רע .תויח ןצנַאג ןייז ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה קוביד רעד יוװ ןעזעגסיוא טָאה'ס

 רעכיוה ןיא רענעגָארטרַאפ ַא ןגעלעג זיא רע .ןרעביפ יצ קרַאטש ןביוהעגנָא ךיוא

 רע .םירוביד עכעלדנעטשרַאפמוא ןעלמרומ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא רוטַארעּפמעט

 ,טצכולשעג ןוא טצכערקעג ,ןייוועג ןקידמידחּפ ַא ןיא ןכערבסיוא טפָא טגעלפ

 'ר ןופ הצע רעד ףיוא ,ןעמ טָאה ,תושפנ תנכס זיא'ס זַא ,ןעזרעד טָאה'מ זַא

 -עשי 'ר .שרדמ-תיב ןטלַא םעניא טעב ןטימ הלוח םעד ןגָארטעגרעבירַא ,ןעלהיעשי

 -נייא זיא'ס ןוא ,תועימק ןוא תורימש זדלַאה ןפיוא ןעגנַאהעגפיוא םיא טָאה עלהי

 עקידנעטש ַא ןעניפעג םיא םורַא ךיז לָאז םישולש ךָאנ זיב זַא ,ןרָאװעג טלעטשעג

 ,לג"דא תוינשמ ןענרעל ,םילהת ןגָאז לָאז סָאװ ,הלילו םמוי ,ךַאוװ

 -ֹפִא ךעלסיבוצ זיא ץיה יד ,ןרָאװעג רעטכייל רוחב םעד זיא שרדמ-תיב ןיא

 -עג זיא רוביד ןייז ,עקימורַא יד טנעקרעד ,ןגיוא יד טנפעעג טָאה רע ,ןטָארטעג

 ןוא רעסעב ץלַא ןרָאװעג םיא זיא גָאט ןדעי טימ ןוא רעכעלטייד ,רערָאלק ןרָאוװ

 םמוי עקַאט ןוא ,םיא םורַא ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא הרימש עקידנעטש ַא .רעסעב

 ,םירפס עקילײה ערעדנַא ןוא תוינשמ טנרעלעג ,םילהת טגָאזעג הלילו

 םיצולּפ טכַאנ ןטימ ןיא רוחב רעד ךיז טָאה םישולש ןופ טכַאנ עטצעל יד

 ןעוו .?!לארשי עמש, :ןעירש ןעמונעג תולוק ענעמונַאב טימ ןוא טּפַאכעגפיוא

 רעד זַא ,טלייצרעד ןוא טצעזעגפיוא רוחב רעד ךיז טָאה ,טקִיורַאב םיא טָאה'מ

 וצ ןעמוקוצ טלָאװעג ,שרדמ-תיב ןיא ןזיוװַאב טַאהעג סָאװ-רָאנ ךיז טָאה קוביד

 ןייז ןופ ןלייא ריפ יו רעטנעענ ןענענעג טנעקעג טשינ רעבָא טָאה רע ,טעב ןייז

 -ַאּטשרעבירַא טנעקעג טשינ טרָאפ ןוא תוחוכ עלַא טימ ןסירעג ךיז טָאה רע .טעב

 עטוג טימ ,סנטייורעד ןופ רע טָאה .ןלייא ריפ יד ןופ ץינערג רעד רעביא ןענ

 טימ תועימק יד ךיז ןופ ןעמענרעטנורַא לָאז רע זַא ,ןדערנייא ןעמונעג םיא ,דייר

 -גיירא רעדיוו תלוכיב ןייז ןוא תושר ןבָאה טלָאמעד רע טעװ ,םישודקה תומש יד

 טימ טָאה קוביד רעד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה רוחב רעד ןוא .םיא ןיא ןעגנירדוצ

 ;טהנעטעג ױזַא םיא טימ םירוביד עסיז
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 ןייק וטסיב ,ןסעֶזעג ףוג ןייד ןיא ןיב ךיא סָאװ רָאי סקעז רעביא יד ,עז;

 רעטניוו ;טליפעג טשינ ןקיטייװ ןייק לָאמנייק :קנַארק ןעוועג טשינ לָאמ קיצנייא

 ןעגנַאגעגמורַא רעסעוװרָאב ַא ןוא רעטעקַאנ-בלַאה ַא וטסיב ןטלעק עטסערג יד ןיא

 ךיא טניז ,רעבָא רעטציא -- טדַאשעג טשינרָאג ריד טָאה'ס ןוא ןסַאג יד רעביא

 טסעװ וד זַא ,ןיּפ ןיא ןוא םירוסי ןיא רעקנַארק ַא וטסגיל ,ןזָאלרַאפ ךיד בָאה

 -נײרַא דימו ףכית ךיא לעװ ,תומש יד ןוא תועימק יד ךיז ןופ ןעמענּפָארַא טציא

 םירביא ענייד עלַא ףיוא ןרעוו טנוזעג וטסעוו ,ןירַא ףוג ןייד ןיא רעדיוו ןעמוק

 ,"!ןליפ טשינ ןקיטייװ ןייק לָאמנייק רעמ ןיוש טסעוװ ןוא

 -- טצעזעגרָאפ רוחב רעקנַארק רעד טָאה -- טגערפעג םיא בָאה ךיא זַא ןוא,

 ;ריד רַאפ ללּפתמ ךָאד ןענייז רימ ?החטבה ןייד ןטלַאה טשינ וטסליוװ סָאװרַאפ

 ןעד ןבָאה :ריד ךָאנ שידק ןגָאז רימ ;ןעמָאנ ןייד ןופ רדס ןיא תוינשמ ןענרעל רימ

 טענייד ןופ ןעוועג לעוּפ טשינרָאג ייז ןבָאה ?טשינ תושממ ןייק תוליפת ערעזדנוא

 :טרעפטנעעג ױזַא רימ רע טָאה ?ןגעוו
 ַא ןבָאה ,ןגָאז-שידק רעייא ,ןענרעל רעייא ,תוליפת ערעייא זַא ,תמא זיא'ס,

 -רַאפ םירוסי עניימ ןוא הצחמל ןעוועג לעוּפ ןבָאה ייז .טַאהעג הלועּפ עסיורג

 ןיד-תיב םעניא ןיד-קסּפ ןיימ זיא הלחתה רעד ןופ לייוו ,טפלעה ַא ףיוא טרעגנירג

 ןיא ,רעטציא ;לָאמ ריפ ןרעוװ טקינײּפעג ךיא לָאז גָאט ןדעי זַא ,ןעוועג הלעמ לש

 ַא אפוג םייוניע יד ןענייז וצרעד ,לָאמ ייווצ זיולב טקיניײּפעג ךיא רעוו ,תוכז רעייא

 תוכז ןיא ,ךימ ןעמ טעװ בורקב רָאג זַא ,רָאלק רימ ייב זיא'ס ןוא ,ערעגנירג ךס

 רעבָא ןיב ךיא .ןקינייּפ וצ ןרעהפיוא ןצנַאגניא ,שידק ןוא תוליפת ערעייא ןופ

 -וצמורַא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא הלעמ לש ןיד-תיב םענופ

 טָא זיא .רָאי קיצעביז עצנַאג ,תוומלצ-איג םעניא ךשוח-ירה יד רעטניה ןבעווש

 ןיוש ןענייז'ס ןכַאמ לטבמ טשינ תוליפת ערעייא ןענעק ןיד-קסּפ ןקיזָאד םעד

 ,רָאי קיצרעפ עצנַאג רעביא ץלַא רעבָא ךָאנ טביילב'ס .רָאי קיסיירד רעבירַא עקַאט

 רעד ןיא תוחור ןוא םידש ןופ הציחמ רעד ןיא ןעניפעג ןפרַאד ךיז לעוו ךיא סָאװ

 ןצנַאט ,רעמינּפ עקיליורג ערעייז ןיא ןקוק ,תיליל ןוא יאדמשא םענופ הלשממ

 םמוי ןבירטעג ןייז ,הוולש ןייק ,החונמ ןייק ןבָאה טשינ ,ץנעט עשמידש ערעייז

 "עג רעטציא ךיא ןיב רעבירעד טָא ?ןטלַאהסיוא ןענעק סָאד ךיא לעװ יוװ ,הלילו

 ןופ סיוא ךימ זייל ןוא רימ ףיוא ךיז םערַאברעד ,םינונחת טימ ריד וצ ןעמוק

 ןייז לָאז רעבָא לָאמסָאד .ףוג ןקיליײה ןייד ןיא ןיירַא רעדיוו ךימ זָאל !טנעה ערעייז

 טסלָאז וד זַא ,ךיד טעב ךיא ןוא .ןליוו ןטוג ןייד טימ ,ןוצר םענעגייא ןייד טימ

 ןייד ןופ ךימ ןביולרעד טשינ םענייק וטסעוו אבהל זַא ,ףכ-תעיקת ַא ןבעג רימ

 ."ןבײרטוצסורַא ףוג

 טָאה קוביד רעד זַא ,ןבעגעגרעביא רעטרעטיצרַאפ ַא טָאה רוחב רעד ןוא

 ַא םיצולּפ םיא טָאה .טנַאה עטכער ןייז םיא וצ טקערטשעגסיוא טַאהעג ןיוש

 -- "לארשי עמש? ;ןעיירש ןביוהעגנָא רע טָאה -- ןעמונעגמורַא המיא עסיורג
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 ,"!לארשי עמש, יירשעגסיוא םעד טרעהרעד טָאה רע רָאנ יװ ,קוביד רעד זיא

 .ןרָאװעג םלענ ןיע-ףרהכ

 ענייז וצ ןעמוק וצ קירוצ ןביוהעגנָא רוחב רעד טָאה ןָא טכַאנ רענעי ןופ

 םישולש ךָאנ דלַאב .ןזיוװַאב טשינ רעמ םיא וצ ןיוש ךיִז טָאה קוביד רעד .תוחוכ

 יורפ ןייז ןוא טַאהעג הנותח רע טָאה בורקב .ןרָאװעג טנוזעג ןצנַאגניא רע זיא

 .רעטכעט ןוא ןיז ןריובעג םיא טָאה

 תמשנ רכזל .,לאומש ובעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה םענייז ןוז ןטשרע םעד

 ,הקבר ןב לאומש

 ט

 -לעמכ ןיא תורבקה"תיב ןטלַא ןפיוא ךיז טניפעג ןעלהיעשי 'ר ןופ רבק רעד

 ןעוועג ןיוש זיא הבצמ יד .,ןזיוועגנָא רבק ןייז זדנוא טָאה ןַאמ-תרובק רעד .קינ

 ןוא ןבירעגּפָא ןצנַאגניא תויתוא יד ןוא דרע רעד ןיא ןעקנוזעגנייא בלַאה רעביא

 . .טקנעװשעגּפָא

 רבק סעלהיעשי 'ר ןופ טייוו טשינ זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ ךיוא זיא ,בגא

 -רעביא רָאלק ךָאנ ןעק'מ רעכלעוו ףיוא ,הבצמ ענרענייטש עכיוה ענייש ַא טייטש

 'ד 'פנ קחצי ר"ב ביל בקעי 'ר רעטקָאדה ןב ...נ"ּפ :רעטרעוו עטלוב יד ןענעייל

 .""ה"בצנת ק"פל א"רת תנש רייא

 ןעק'כ .השעמ ערַאברעדנוױװ ַא ןבירשרַאפ רימ ןבָאה רעטקַאדה ןב םעד ןגעוו

 ?יז טקנעדעג רעקינלעמכ יד ןופ רעוו .ןענָאמרעד טשינ השעמ יד רעבָא ךיז
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 עלענָאיסעּפָארּפ

,
 
 "סרעטומגָאלק

 ןפיוא

 רעװָארימעג

 ,ןימלע-תיב

 ןיא

 שדוח

 .לולא

 טז גנולײטּפָא וצ





 + טצעזעגסיוא ןוא םידעפ ענרעבליז ןוא ידלָאג טימ טקיטשעג ,ךעלכיטיטסורב
 ,.רענייטשלדייא טימ
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 ץדד

 בתכ שידצוט ןוא םידפוש





 הכאלמ עשירנוס יד
 ןיא טָאטש ַא ןיא ןעניוװ טשינ רָאט םכח-דימלת ַא,

 .(ז"י ןירדהנס) "?ָאטשינ רפוס ןייק זיא סע רעכלעוו

 טָאה -- עטסנפרָאװרַאפ סָאד ,עטסנעלק סָאד וליפַא -- לטעטש ךעלטיא טעמכ

 להק יוװ טקנוּפ לייוו .(תוזוזמ ,ןיליפת ,םירפס) :ם"תס רפוס םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ

 ערעייז ןענקסּפ לָאז .סָאװ ,בר ַא ,הארוה-הרומ ַא ןָא ןייגַאב טנעקעג טשינ ךיז טָאה

 ,ןבעג גנוטכַא ןוא רעדניק ערעייז ןכַאמ הנותח ,םיכוסכט ערעייז ןכיילגסיוא ,תולאש

 טָאה ױזַא --- הנומאב שדוקה-תכאלמ רעייז ןָאט ןלָאז רוביצ יכרצב םיקסוע יד זַא

 יד טימ ךיוא ןגרָאזַאמ ייז לָאז סָאװ ,רפוס ַא ןָא ןייגַאב טיעקעג טשינ ךיוא להק ךיז

 ַא :טרעדַאפעג טָאה רעגייטשסנבעל רעשידִיי רעד סָאװ ,ןשינעפרעדַאב עשירפוס

 ןיליפת םיא רַאפ רפוס רעד טָאה -- הוצמ-רב וצ טכיירגרעד טָאה'ס ןעוו ,דניק

 ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיז רעדָא ,זיוה יינ ַא טיובעגסיוא ךיז רענייא טָאה ;ןבירשעג

 ןצימע ייב ,הלילח ,טָאה ;טלעטשַאב תוזוזמ ופֹוס םייב ןעמ טָאה --- הריד רעדנַא ןַא

 ,רעטוג-טשינ ַא ,טשינ ךיז ןטלַאה רעדניק ,ןכוסמ הלוח ַא :טריסַאּפ קילגמוא ןָא
 לָאז רע רפוס ןכָאנ טקישעג ןטשרע םעלַא םוצ ןעמ טָאה -- לג"דא תומולח עזייב

 -ודיש ייב ;ןריט יד ףיוא תוזוזמ יד ןקוקרעביא ןוא הלוח ןופ ןיליפת יד ןייז היגמ

 ַא ןסילש םייב ,לייטנטסרעמ טָאה רע .רפוס םוצ ןעמוקעגנָא ךיוא ןעמ זיא טיּכ

 ךָאד זיא טג ַא ןופ ;הבותכ יד -- הּפוח רעד רַאפ ןוא ןבירשעג םיאנת יד ,ךודיש
 טדיישעג טשינ רעכיז ךָאד ןעמ זיא (טג) תורוש ףלעווצ טנייז ןָא .טדערעגּפָא ןיוש

 | .,ןרָאװעג

 סָאד ןוא שדוקה-תכאלמ ַא רַאפ טנכערַאפ ןעוועג זיא הכאלמ עשירפוס יד

 ' ,"טייקילייה :סָאד, ןפורעג ןעמ טָאה הרות-רפס ַא :םישדק שדוק רַאפ בתכ עשירפוס
 יו םעדכָאנ ןוא ןָאטעגנָא יז טָאה'מ רעדיא טשוקעג ןעמ טָאה ןיליפת יד ןוא
 -סקלָאפ יד סָאװ ,טשינ רעדנוװ ןייק זיא רעבירעד ןוא -- ןָאטעגסיױא ייז טָאה'מ
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 ןַאמטכער םהרובא

 יד ןשיווצ ךיוא טָאה ,םזיציטסימ וצ היטנ עשידיסח יד טּפיוהרעביא ,עיזַאטנַאפ

 עכעלרעדנווװ טבעוװעג ייז םורַא טָאה ןוא ,םידיחי ענעגרָאברַאפ ןענופעג םירפוס

 םעד טרעדלישעג .,השודק רעכעלטנייועגרעסיוא ןיא טליהעג ייז ,סעדנעגעל

 עקידלַאװג יד ןגעוו ,הגהנה רעייז ןגעוו טלייצרעד ,הדוֿבע רעקילייה רעייז ןופ ןפוא

 םייב תונווכ ןוא םידוחי ערעדנוזַאב יד ןגעװ ןוא תוא ןדעי ןביירש םייב תוריהז

 ,היוה-םש םעד ןביירש

 ןופ ןעמענ עטלייצעג עכעלטע זיולב ןענָאמרעד טימ ןענעגונַאב ךיז לע ךיא

 ,תורוסמ עשיטסירעטקַארַאכ רָאּפ ַא ןבעגרעביא ןוא םירפוס עטקילייהרַאפ עכלעזַא

 ; טלייצרעד ייז ןגעוו ןרעוו סָאװ

 -םש-לעב םענופ רפוס רעד ךיוא ןוא דימלת ַא ןעוועג זיא רענרַאמָאק קחצי 'ר

 סרענרַאמָאק קחצי 'ר .טנװַאדעג ןיליפת ענייז ןיא טָאה בוט-םש-לעב רעד .בוט

 סַאג ןיא .רעשל ןיא רָאג ןעוועג זיא ,ןביירש םייב טײקטיהעגּפָא ןייז ,תוריהז

 .אמט רבד ןייק ןעז וצ טשינ ידכ ,ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ןעגנַאגעגמורַא רע זיא

 סכעלטיא .םידגב ענעטנוויל עסייוו ערעדנוזַאב ןגָארטעג רע טָאה ןביירש ןתעב

 רעדייא ןוא ,ןעוועג לבוט ךיז רֶע טָאה ,ןביירש ןעמונעג ךיז טָאה רע רעדייא ,לָאמ

 ןוא סקעז טלבוטעג ךיז רע טָאה ,היוה םש םעד ןביירשנָא טפרַאדַאב טָאה רע

 ,טלייצרעד ךיוא טרעוװ םיא ןגעוו .(היוה םש ןופ הירטמיג יד) תוליבט קיצנַאװצ

 שיט רעד ךיז טגעלפ ,ןביירש ןביױהעגנָא ןוא טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה רע תעב זַא

 ןוא ,ןטפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ,ןסעזעג זיא רע רעכלעוו ףיוא ,לוטש רעד טימ
 ירטּפָא ןוא טנַאה רעטכער ןייז ייב ןלעטשרעדינַא ךיז טגעלפ לאכימ ךאלמ רעד

 .רעדעפ ןייז ןופ סיױרַא זיא סָאװ ,תוא ןדעװטעי ןענעק

 וצ ןעגנַאגעגרעביא ענייז ןיליפת יד ןענייז ט"שעב םענופ תוקלתסה ןכָאנ

 טימ טגיילעג ןיליפת יד טָאה לכורב יבר .רעשזובשזעמ לכורב יבר לקינייא ןייז

 וצ ןעמוקעג רע זיא םעד בילוצ .טסיורגעג קרַאטש ייז טימ ךיז ןוא השודק סיורג

 טלייצרעד טרעוו'ס יו ,ידַאיל ןופ רואינש ןמלז יבר טימ הקולחמ ַא ןיא לושכמ ַא

 ,לטיּפַאק םעד ןופ ףוס םוצ

 וצ הכוז זיא'ס רעוו זַא ,טגָאזעג טָאה'מ ןעמעוו ףיוא ,רעקסיוועשּפ השמ 'ר

 טגעלפ'מ זַא ,הרוסמ  ַא ןַארַאפ זיא/ס ,והילא יוליג וצ הכוז זיא ןיליפת ענייז ןגייל

 המשנ עכיוה ַא ןעמוקּפָארַא בורקב טעוו'ס זַא ,םימשה ןמ ,ןייז עידומ ןהשמ יר

 ךָאנ ,דימו ףכית השמ 'ר טגעלפ ,ןיליפת ענייז ןיא ןענוװַאד וצ יואר ןייז טעוװ סָאװ

 ןיליפת ענייז םיא רַאפ ןביירש ןצעז ךיז ,ןרָאװעג ןריובעג זיא דניק סָאד רעדייא

 ,הווצמ-רב ןזיב רָאי ןציירד עלַא ןביירש סָאד ןעוועג ךישממ טָאה ןוא ,השודקב

 טנוװַאדעג טָאה (1851 --- א"ירת רָאי ןיא 'פנ) ןישזור ןופ לארשי 'ר קידצ רעד

 -רעביא ןיליפת יד ןענייז תוקלתסה ןייז ךָאנ .ןיליפת סרעקסיװעשּפ השמ 'ר ןיא

 רטפנ) רעוװָאקטרָאשט רעד ,השמ-דוד 'ר ןוז ןרעגנַיי ןייז וצ ,לרוג יּפ לע ,ןעגנַאגעג

 ,(1904 -- ד"סרת אבר-אנעשוה
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנגטע עשידיי

 "בוד 'ר קידצ םענופ לעפַאב ןפיוא רפוס ַא ןרָאװעג זיא רעילָאּפינַא דוד 'ר

 ךיז טָאה הליחתכל ,(1773 -- ג"לקת 'יפנ) שטירזעמ ןופ דיגמ רעסיורג רעד ,רעב

 רעקילייה רעד וצ יואר טשינ זיא רע זַא ,דיירסיוא ןטימ טגָאזעגּפָא טַאהעג דוד 'ר

 ןליפַא ףוסל ןוא ,טרָאװ ןברַאה ןטימ טגָאזעג םיא טָאה דיגמ רעד זַא רעבָא ,הדובצ

 ,לארשיב רפוס ַא ןרעוו זומ רע זַא ,ןישידק ןיריע תריזגב ןעוועג רזוג םיא ףיוא

 ,ןעוועג העדומ רסומ שוריפב ןוא ,ןעוועג לבקמ ברה-תריזג יד ךיז ףיוא רע טָאה

 -עגסיוא טלָאמעד רע טָאה יאנת ַא ןוא .ברה דובכ םושמ ,חרכהב סָאד טוט רע זַא

 רע;רפ םיא לָאז ,דיגמ רעד ,רע זַא ,דיגמ רעשטירזעמ םעד ןיבר ןייז טימ ןעמונ

 דוס םעד ןקעלּפטנַא םיא פרעדנוזַאב ןוא תויתוא עלַא ןופ תונווכ יד ןענרעלסיוא

 וצ קציול ןופ המלש 'ר דימלת ןייז ןסייהעג דיגמ רעד טָאה .היוה םש םענופ

 סָאד ןיוש טָאה רע ןעוװ .רעדנוזַאב תוא ןדעי ןופ הנווכ יד םיא טימ ןענרעל

 הלגמ ןיילא דיגמ רעד היוה םש םענופ תודוס יד םיא טָאה ,טכיירגרעד טַאהעג

 .ןעוועג

 רָאי ןיא 'פנ) רעצערָאק סחנּפ 'ר טָאה םיא ףיוא .הָארטסָא ןופ רפוס םירפא יר

 ,טכַאמעג טשינ תועט ןייק לָאמנייק טָאה רעדעפ ןייז זַא ,טגָאזעג (1791 -- א"נקת

 רעדעי ןוא תוא רעדעי זַא ןוא ,טכַאמעג טשינ קעלפ ןייק לָאמנייק טָאה טניט ןייז

 ..."דוחי םשל; ןופ תונווכ יד טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא רענייז גת

 רָאג סרעצערָאק סחנּפ 'ר ןופ רענייא ,רעדַאשרעב לאפר 'ר קידצ רעד

 'ר טגעלפ --- ןיליפת סרפוס םירפא 'ר ןיא טנוװַאדעג טָאה ,םידימלת עטסטנעָאנ

 ,קיטיײװ-ּפָאק וצ הקודב הלוגס ַא ןענייז ןיליפת סמירפא 'ר זַא ,ןגָאז לָאמעלַא לאפר

 סרפוס םירפא 'ר ןענופעג ךיז טָאה ,לודגה שרדמה-תיכ םעניא ,ענװָאר ןיא

 ,הריטּפ סרפוס םירפא 'ר ךָאנ רָאי טרעדנוה זַא ,ןבעגעגרעביא טרעוו .הרות-רפס ַא

 רעצמ קרַאטש ךיז ןעמ טָאה .תוא ןעגנורּפשעגּפָא ןַא ןענופעג רפס ןייז ןיא ןעמ טָאה

 ,טייז ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ,לייוורעד ,רפס סָאד ןוא ןעוועג

 טָאה ,ןענופעג ךיז טָאה הרות-רפס יד ּוו ,שרדמ:תיב ןקיבלעז םעד ןיא

 וצ טרעדעפעג גָאט ןדעי ךיז טָאה רע .דימתמ רעסיורג ַא ,ןַאמרעגנוי ַא טנרעלעג

 ,לָאמניײא .ןרעטשנגרָאמ רעד ףיוא טייג'ס רעדייא ךָאנ ,המכשהב ,ןענרעל ןעמוק

 רע טָאה ,שדוקב וכרדכ ,גָאטרַאפ ,שרדמ-תיב ןיא ןעמוקעגניײרַא זיא רע ןעוו

 רעיורג-זיירג ַא טייטש ריא ןבעל ןוא הרות-רפס ַא טגיל המיב רעד ףיוא יװ ןעזעג

 -עג םיא וצ ןקז רעד ךיז טָאה ,ןעמוקעגניירַא זיא ןַאמרעגנוי רעד רָאנ יוו .ןקז
 ןבעגעג רימ טָאה הלעמ לש אילמּפ יד .רפוס םירפא ןיב ךיא; :טגָאזעג ןוא טדנעוו

 יז ,עשז םענ .הרות-רפס ענעגייא ןיימ ןייז וצ ןקתמ ןוא ןרעדינוצּפָארַא תושר
 ןַאמרעגנוי רעד ."ןיירַא שדוק-ןורא ןיא קירוצ לעטש ןוא הרות:רפס יד ,לחומ

 טשינ ןיוש ןקז רעד זיא ,טקוקעגמוא ךָאנרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןָאטעג ױזַא טָאה
 .ןעוועג
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 סחרות רַּכֹס עשיינר

 "רפס ַא ןיא ןייז וצ הרותל הלוע היכז רעסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ

 .דיא'מ .םירפוסה-ישודק יד טָא ןופ םענייא ןופ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,הרות

 ןטסָאק טזָאלעג ךיז טָאה'מ ןוא ,תוזוזמ ערעייז ןגירק וצ יבַא ,טייוו ןליימ ןרָאפעג

 ,ןיליפת ערעייז ןגירק וצ יבַא ,רעטלעג עסיורג

 יד ןופ רערעדעי סָאװ ,םישרוי רעדניק ןשיוװצ סהרות-ןיד טסּוװַאב ןענייז'ס

 יבַא ,השורי קלח ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ףיוא ןייז וצ רתוומ קיליװ ןעוועג זיא ןיז

 יד ןופ םענייא ןופ ןבירשעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןיליפת סנטַאט םעד ןעמוקַאב וצ

 ,םירפוס עטקילײהרַאפ

 צסױרג לָאצ ַא ןעװעג זיא  םידימלת סבוט-םשילעב םעד  ןשיווצ

 ךָאנ טזָאלעג ןבָאה ייז ןופ עכעלטע ,שדוקה -תדובע רעד טָא ןיא םיחמומ

 .עכלעזַא ןענייז תוקלתסה רעייז ךָאנ ,הרות-ירפס ענעבירשעג-קיטנעהנגייא ךיז

 זיולב ןעמ טָאה ייז ןיא .טנעיילעג .השודק סיורג טימ ןרָאװעג ןטלַאהעג הרות-ירפס

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא םַאנסיוא ןַא .רוּפיכ-םוי --- רָאי ןופ גָאט ןטסקיליײה םעד ןיא

 ףעוו דעדָא ,םסרופמ קידצ ַא ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס ןעוו ,"ריעל אב קידצ, ןעוו

 -רפס יד תושר סנעמעוו ןיא ,םידיסח יד ןופ יבר רעד טכוזַאב טָאטש יד טָאה'ס

 | .ןענומעג ךיז טָאה הרות

 בָאה ,טכַא רָאי ַא ,לגניי ןיילק ַא ןעװעג ןיב ךיא ןעװ זַא ,קנעדעג ךיא

 ַא ןעוועג בגא זיא רע .סהכלמ קיזייא ליב ,וועיַאלוקימ יא טגרעלעג טלָאמעד ךיא

 ךעוועג טסרופמ זיא וועיַאלוקימ לטעטש סָאד .רעלייצרעד-תוישעמ רעכעלרעדנווו

 'ה ,ט"שעב םענופ קיתוו דימלת ,קידצ ןסיורג םעד בילוצ תודיסחה-םלוע םענינ

 וצ ךיוא טרָאד זיא ןוא טבעלעג טרָאד רע סטָאה וימי לכ .רעוועיַאלוקימ דוד

 ,תורבקה-תיב ןטלַא ןפיוא ךיז טניפעג "לחוא, ןייז .ןעמוקעג הרובק
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 'ר ןגעוו תוישעמ ענייש רעייז ןלייצרעד קיזייא 'ר יבר רעד זדנוא טגעלפ

 ךיוא ןוא ןרָאװעג הלגתנ זיא רע ױזַא יװ ,השודק ןוא תוקדצ ןייז ןגעוו ,ןדוד

 גונעג ןייז טעווס .ןדָיי ףיוא ןעוועג תוכז-דמלמ טָאה רע ױזַא יװ ןפוא םעד ןגעוו

 :ליּפשייב ןקיצנייא םעד:טָא ןעגנערב וצ

 "ןורא םענעפָא ןרַאפ טלעטשעג דוד 'ר ךיז טָאה "ירדנ-לכ. רַאפ לָאמנייא

 ןעמוק רימ !םלוע לש ונובר,; :ןגירשעגסיוא ןוא שילש תועמדב טנייוועצ ךיז ,שדוק

 רעזדנוא בילוצ ןפלעה זדנוא טסלָאז וד זַא ,םינונחת ןוא הליפת טימ טציא ריד וצ

 ;סעטַאט ןוא סעדייז ערעזדנוא ןופ רעגָאז-תמא ערעסערג ןענייז רימ .תמא ןסיורג

 ןבָאה ,םיארונ םימי יד ןעמוקעג ןענייז'ס זַא ,ערעזדנוא סעטַאט ןוא סעדייז יד

 ,ונדגב ,ונמשא :ןצרַאה ןיא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ייז ;תמא םעד טגָאזעג טשינ ייז

 ,ונמשא :ןצרַאה ןיא ךיז ןגָאלש רימ זַא ,רעבָא רימ ..!רקשו אוש !ןגיל --- ונלוג

 זדנוא ףלעה ,וינעטַאט ,ךיד רימ ןטעב !תמא רעטיול !תמא ולוכ זיא -- ונלזג ,ונדגב

 טציא ךיז ןלעטש רימ ןכלעוו טימ ,תמא ןרעטיול םענייר םעד-טָא ןופ תוכז םעניא

 | .,"ריד רַאפ

 ןבילבעג זיא ,וידי ומב ,ןבירשעג ןילַא טָאה רע סָאװ הרות-רפס ַא סדוד יבר

 .ןעיוב ןפלָאהעג ,בנא ,טָאה רע סָאװ ,לוש רעװעיַאלוקימ רעסיורג רעד ןיא השוריב

 'ר בר רעטּפַא רעד זַא ,טלייצרעד טרעוװ .(35 טייז ,רעירפ ןעז לוש רעד ןגעוו)

 -ימ ןייק רָאי סעדעי ןעמוק טגעלפ (1825 -- ה"פקת 'פנ) לשעה עשוהי םהרבא

 זיא .הרות-רפס סדוד יבר ןיא ןייז וצ הרותל הלוע ידכ ,תבש ַא ףיוא וװעיַאלוק

 השעמ עװַאקישט ַא טרעהעג ךיא בָאה גהנמ סרעטּפַא םעד טָא טימ תוכייש ןיא

 רעטּפַא םעד טנעקעג ךָאנ טָאה סָאװ הנקז ַא ןופ ,רדח זיא קיזייא 'ר ןיבר ןיימ ייב

 תונכש ןיא טניווועג טָאה יז .ןסייהעג הנקז יד טָאה עקרתסא .םינּפ לא םינּפ בר

 עקרתסא .רדח ןיא זדנוא וצ ןרעײגנײרַא עטּפָא ןַא ןעוועג זיא ןוא ,ןיבר ןיימ טימ

 שטרעוויידעגסיוא ןַא ,עקניביל ַא ,עקניניילק  :ןגיוא יד רַאפ טציא ךָאנ רימ טייטש

 ןבָאה ןגיוא עריא ןוא ןטכיולעג טָאה םינּפ טברַאקעג ריא .,רענייב ןוא טיוה --

 -ירט עקנינבָארד טימ ךיז יז טָאה טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ .טלכיימשעג קידנעטש

 -עג ךיז קידנעטש ,ןטפול רעד ןיא טבעוװשעג יװ ,ןגָאוטעג לענש ,לענש ,ךעלעט

 ,שדקה ןיא הלוח ַא ,המותי ַא הלכ ַא ,תדלוי עמירָא ןַא :ריא ףיוא ןטרַאוװ'ס ,טלייא

 טרעדנוה ןיוש זיא יז זַא ,טלייצרעד טאה יז יו טרעהעג לָאמנייא ךיא בָאה ,לג"דא

 רעד םילוצ רעטלע רעפיט ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טָאה יז זַא ןוא ,טלַא רָאי ןעצ טימ

 דע ןייז םימי ךיראמ לָאז יז זַא ,בר רעטּפַא םענופ ןעמוקַאב טַאה יז סָאװ ,הכרב

 | ,טלייצרעד תוכיראב טלָאמעד טָאה עקרתסא סָאוװ טָא ןוא ,הנש םירשעו האמ

 הלוע ידכ עקַאט ,ועיַאלוקימ ןייק ןעמוקּפָארַא טגעלפ בר רעטּפַא רעד ןעוו
 עריא ייב ןענַאטשעגנייא לָאמעלַא רע זיא ,הרות-רפס סדוד יבר ןיא ןייז וצ הרותל

 ןעגנַאגעג זיא רעטּפַא רעד ןעוו ,תבש ַאזַא ןיא לָאמנייא זיא .זיוה ןיא ןרעטלע
 ןופ ,לברַא ןייא ףיוא ןָאטעגנָא ,"עציּפושז, יד ןוא ןטנוא ןופ תילט רעד ,ןענוװַאד
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 ןַאמטכער םהרבא

 -יורג רעד ןיא טריפעג םיא ןבָאה סָאװ ,םידיסח ךס ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ןביוא

 ןעגנַאגעגטימ ךיוא ,דניק גנוי ַא רָאג ךָאנ ,עקרתסא יז זיא -- ןיירַא לוש רעס

 -עגּפָארַא לסיבַא רעטּפַא םייב תילט רעד ךיז טָאה געוו ןפיוא .םלוע ןצנַאג ןטימ

 טָאה ןוא טקרעמַאב סָאד טָאה עקרתסא .דרע רעד ףיוא טּפעלשעגכַאנ ךיז ןוא טזָאל

 -עגכָאנ םיא ױזַא ןוא ,ןרימשסיוא טשינ ךיז לָאז רע תילט םעד ןטלַאהעגרעטנוא

 יז יװ ןעקרתטסא ןעזרעד לוש ןיא טָאה רעטּפַא רעד ןעוו .ןײרַא לוש ןיא זיב ןגָארט

 םעד ןעמונעגסױרַא ,ןגיובעגנָא ריא וצ ךיז רע טָאה -- תילט םעד רעטנוא טלַאה

 ןכעלביל ַא טימ ןָאטעג-גָאז ַא ןוא לקעב ןיא ןָאטעג ּפינק ַא ,טנעה עריא ןופ תילט

 ,תילט ןיימ טיהעגּפָא ןוא דניק רעייט ַאזַא ןעוועג טסיב וד סָאװ רַאפרעד, :לכיימש

 "הנש םירשעו האמ דע ,ןייז םימי ךיראמ וטסלָאז

 טרַאּפשעגנָא ,ןגיוא עטכַאמעגוצ בלַאה טימ עקרתסא טָאה -- רעטָאפ ןיימ,

 קירוצ רָאי טרעדנוה רעביא ןופ תונורכז יד ןגיוצעג ,קידתומיענב ,ןקעטש ריא ףיוא

 -רעד טָאה רע זַא ,ןענַאטשעג ייברעד זיא סָאװ ,הכרבל ונורכז רעטָאפ ןיימ ---

 ןוא ןָאטעג-שוק ַא ,ףיוא-בייה ַא ןבעגעג ךימ רע טָאה ,הכרב סניבר םעד טרעה

 ןעמַאמ רעד טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ לייצרעד ןוא ,סניימ דניק ,ייג :טגָאזעג

 טכַארטַאב ךימ ןבָאה הכרב סניבר םעד טרעהעג ךיוא ןבָאה סָאװ ןדִיי עקימורַא יד

 שרדמ-תיב ןצנַאג ןרעביא טײרּפשרַאפ דלַאב ךיז טָאה סעיינ יד .לזמ-תב ַא רַאפ

 ,רעטעּפש לסיבַא ,ןיב ךיא זַא ןוא .לוש רעשירעבייוו רעד וצ ךיוא טכיירגרעד ןוא

 ןוא ןשוק ןבױהעגנָא ,טּפַאכעגמורַא ךימ יז טָאה ,ןעמַאמ רעד וצ ןעמוקעגפיורַא

 רימ וצ ןבָאה םורַא רעבייוו עלַא ,ןקַאב עניימ טירבעג ןבָאה ןרערט עסייה עריא

 ,טלכיימשעג ךעלביל

 רימ ףיוא ןביױהעגנָא טָאטש ןיא ןעמ טָאה רעטּפַא םענופ הכרב רעד ךָאנ;

 ַא רַאפ ןטלַאהעג ךימ ,טיירפעג רימ טימ ךיז טָאה'מ ,ןגיוא ערעדנַא רָאג טימ ןקוק

 ןעמ טָאה רָאי סָאד ךָאנ ןוא .ןסקַאװעגסיױא טכַאנ רעביא יו ןיב ךיא .רעקידלזמ

 ןטכירַאפ ןוא ןקיניירוצסיױא דובכ םעד טלייטעגוצ ,םיארונ-םימי יד רַאפ ,רימ

 ןוא .הרות-רפס רעקילײה סלדוד יבר ןיבר ןופ עלעטנעמ ענעדייז ,עסייוו סָאד

 "נעענרעדיס ןעוו :סיוא רָאי ,ןייא רָאי ,טלָאמעד טניז ,רימ טימ ךיז ןעמ טריפ ױזַא

 -םימי סָאד לוש רעסיורג רעד ןופ רימ ןעמ טגנערב ,םיארונ-םימי יד ךיז ןרעט

 ךיא ביג .ןקיניירסיוא טוג סָאד לָאז ךיא -- עלעטנעמ ענעדייז ,עסייוו עקידמיארונ

 ַא רַאפ ךיא טלַאה הקזח ידיָא-טָא .ןייז טשינ עלהמיגּפ ןייק ףיורעד לָאז'ס גנוטכַא

 םעד זיב ןייז רתוומ טשינ ליוװ ךיא רעכלעוו ףיוא ,היכז ַא רַאפ ,הווצמ עסיורג

 ןעצ ןעקנעש רעכיז ךָאנ רימ טעװ טָאג ןוא .ןבעל ןיימ ןופ םיארונ-םימי ןטצעל

 ,"תומילשב ןרעוו םייוקמ קפס ילב טעװ הכרב סניבר ןקילייה םעד ,רָאי

 ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז יז טָאה טנעה עדייב טימ ,ןבילבעג ליטש זיא עקרתסא

 "קירוצ טירט רָאּפ ַא ןָאטעגיױַאּפש ַא ןוא עצײלּפ יד ןכילגעגסיוא ,ןקעטש ריא
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 -קעװַא ןוא ?גָאט-ןטוג א; ןָאטעגי-גָאז ַא ,הרשע-הנומש סיוא סייג'מ יו סגעוו

 ןעוועג זיא רעגייטש ריא יו טלייאעג

 ,טקריװַאב רעדניק זדנוא ךיוא טָאה הכרב סרעטּפַא םעניא הנומא עפיט ריא
 טעװ עקרתסא זַא ,קפפ רעטסדנימ ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד זדנוא ייב זיא'ס
 יד ךָאנ ,ךיוא טעװ יז זַא רָאנ ,רעטלע רעטגָאזעגוצ רעד וצ ןבעלרעד רָאנ טשינ
 .ןייז םינשו םימי ךיראמ ךָאנ -- 0
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 םתכ שירנומ

 טימַאב ךיז יז טָאה ,ןעמוקעג זיא ?עיצידעּפסקע; יד ןיהווו ,טָאטש רעדעי ןיא

 -גייא עקַאט דיז טָאה טַאטלוזער ןיא ןוא .טָאטש ןופ רפוס םעד ךיוא ןכוזַאב וצ

 -סומ ךיוא ןוא םירפוס עגונב לַאירעטַאמ ןכעלטנייוועגרעסיוא ןעלמַאזוצנָא ןבטגעג

 ,ייז רעביא ןעגנוריצַאב ןוא תויתוא ןופ ןרעט

 רעטרעדנוה יד ץוח ַא ןוא בתכ ןשירפוס ןופ ןרעטסומ ענעטלעז יד ץוחַא

 ןביירשרַאפ וצ ןעגנולעג ךיוא עיצידעּפסקע רעד זיא -- סעדנעגעל עקיטרַאקיצניײא

 עכלעוו ,םירישכמ ערעדנוזַאב יד ןופ ןעמענ :עיגָאלָאנימרעט עשירפוס עלעיצעּפס ַא

 -ףלק ןוא טועּפ-ףלק :המשל ןטעמרַאּפ-תועירי יד ןטעברַאסיוא םייב טצונעג טָאה'מ

 עכלעוו טימ ןידיג יד טכַאמעג טָאה'מ םירישכמ ערעסָאװ טימ ןוא ױזַא יוװ ;יבצ

 טָאה'מ יו ;(טניט רעשירפוס רעד) שעלָאג םעד :תועירי יד טיינעגפיונוצ טָאה'מ

 ןוא םיתב יד ןטעברַאוצסיױוא גייצעג עוויטימירפ יד ןוא טַאטשרַאװ םעד ןפורעג

 ,ןיליפת ןופ תועוצר

 דליב סנעמעװ ,עילע דוד 'ר ,רפוס םעד טכוזַאב רימ ןבָאה עילַאּפַאנַא ןיא
 טנגעג ןצנַאג םעניא םסרופמ ַא ןעוועג זיא ,רפוס רעד ,עילע-דוד 'ר .ָאד ןקורד רימ
 תויתוא עטיײרּפשעגסיױא ענייז טימ .בתכ םענייש ךעלטנייווטגרעסיוא ןייז בילוצ םורַא
 יד רעביא םירתכ ןוא םיגת עטכַאמעג שירעלטסניק ענייז ,הרוש ַא ןליפסיֹוא םייב
 ,טכַאמעג טמירַאב ןוא ןעוועג םש הנוק ךיז רע טָאה -- ץ"ג ז"נטעש תויתוא ןביז
 הביתכה ןפוא רעצנַאג רעד זַא ,טלייצרעד זדנוא רפוס רעד עילע דוד 'ר טָאה
 -זעמ םענופ רפוס רעד ,ןדייז-רעטלע ןייז ןופ הרוסמב ןעמוקעג םיא וצ זיא רענייז
 ,טנָאמרעד רעִירפ ןיוש ןבָאה רימ ןעמעוו ,רעילָאּפינַא דוד 'ר --- דיגמ רעשטיר

 טָאה רע סָאװ סָאד ךרעב ,רעטרעוװ ענייז טימ טעמכ ,רעביא ָאד ביג ךיא

 : טלייצרעד זדנוא
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 רָאלקלָאמ ןוא עיפארגָאנטע עשידיי

 דוד 'ר רפוס רעד טָאה -- "אינת,ה לעב רעד ,ידָאיל יופ ןמלז רואינש יבר,

 יצ ןעמוקעג ,שדוקב וכרדכ ,לָאמנייא זיא -- ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא זדנוא עילע

 טָאה הנשה-שאר ךָאנ דלַאב ,הנשהישאר ףיוא ,דיגמ רעשטירזעמ םעד ,ןיבר ןייז

 -- ןעוועג ,הנשב הנש ידמ ,הגהנה ןייז רעבָא זיא .ןרָאפוצמײהַא ןבילקעג ךיז רע

 ַא טימ ןקישמיײהַא םיא ןוא ךיז וצ ןפורנירַא םיא לָאז יבר רעד זיב ןטרַאװ וצ

 סָאװ טשודיחעג ךיז ןוא טרַאװעג ,רָאי סָאד ךיוא ,ןמלז רואינש 'ר טָאה .הכרב

 יבד רעד ןוא תוכוס ןיוש זיא'ס ,רוּפיכ-םוי ןיוש זיא'ס ,טשינ םיא טפור יבר רעד

 תוכוס-יאצומ טשרע ,טרַאװ ןוא ןמלז-רואינש יבר ךיז טשודיח .טשינ ץלַא טפור

 רדח ןייז ןיא ןסָאלשעגּפָא םיא טימ דלַאב ךיז ,ןפור םיא טקישעג דיגמ רעד טָאה

 -תרוצ יד זַא ,עודי זיא'ס; :טגָאזעג ױזַא םיא וצ ןעיורטרַאפ סיורג טימ ןוא דחוימ

 ןבעגעג הרות רעד טימ ןעמַאזוצ ןענייז םירתכ ,םיצוק ,ןיגת ,ןינויז יד ,תויתואה

 זיא השמ ןעווע :טגָאז ארמג יד יוװ ,יניס גרַאב ןפיוא וניבר השמ וצ ןרָאװעג

 ןוא ןסעזעג זיא רע יווװ םלוע-לשיונובר םעד ןפָארטעג רע טָאה למיה ןיא ףיורא

 רעדיוו ןוא ,(.טפ תבש) "הרות רעד ןופ תויתוא יד וצ (םירתכ) ןעניורק טּפינקעג

 ןענייז סָאד ןוא ,ךיז רעביא ןינויז יירד וצ ןפרַאדַאב תויתוא ןביז; :טגָאזעג טרעוו

 תויתוא יד יא זַא ,ריהזו ריהז ןייז ןעמ ףרַאד ,(ט"כ תוחנמ) "ץ"ג ז"נטעשש תויתוא יד

 ןרעוו טכַאמעג ןוא ןבירשעג ןלָאז ,םיצוק יד יא ןוא ןיגת יד יא ,םירתכ יד יא ןוא

 ידכ ,ןרָאװעג ןבעגעג זדנוא ןענייז ייז יו טייקכעלטקניּפ ןוא טייקיונעג סיורג טימ

 ןופ רמאמ םעד ןשטייט הלבקה-ילעב יד .גורטיק ןייק וצ ןעמוק טשינ הלילח לָאז'ס

 טצונַאב סָאװ רעד זַא ,('ז הנשמ ,'ד קרּפ תובא) "ףלח אגתב שמתשאדו; :ןקזה ללה

 זומ --- ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יו טשינ (םירתכ) הרות רעד ןופ ןעניורק יד (טביירש)

 תורוד ךס ַא ןיא; ןהשמ וצ רעפטנע סטָאג טימ סָאד ןרעלקרעד ייז .ןייגרעטנוא
 ץוק ןדעי ףיוא ןענעשרד רע טעװ ,ףסוי ןב אביקע יבר רענייא ןעמוק טעוװ םורַא

 -כיר טשינ ןענייז ןיגת יד זַא זיא ,(ט"כ תוחנמ) "תוכלה טימ גרעב ןוא גרעב ץוקו

 אריעז יבר טָאה; .הרות סטָאג ןשטייטסיוא שלַאפ הלילח ןעמ ןעק טכַאמעג קיט

 טשינ הרות רעד ןיא טכַאמעג זיא סָאװ ,(ץוק) עלעכירטש ןיילק ַא וליפַא :טגָאזעג

 "רחא ןרעוװ ,הלילח ,ןעק דחא ןופ ...טלעוו יד ןכַאמ בורח ןעק ,זיא קירעהעג יוז
 דיגמ רעד טָאה -- ךעלרעּפנישַאב ךָאד ןעמ טעז ,('2--ט"י 'ּפ ,חבר ארקיו)

 יד זַא ,ריהז קרַאטש ןייז ,טגָאזעג טשרָאקָא בָאה ךיא יװ ,זומ'מ זַא -- ןעגנורדעג

 םעניא הטמלמ ָאד ןרעוװ ןבירשעג ןלָאז ,םיצוק ןוא ןיגת עלַא טימ ,הרותה תויתוא
 ארוב ןרַאפ טגיל סָאװ הרות-רפס רעד ןופ תויתוא יד יװ תינבתו תומד ןקיבלעז

 השמ ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג ,עודיכ ,זדנוא ןענייז סָאװ ןוא ,הלעמלמ טרָאד ךרבתי

 טגױנעגּפָא הזה ןמזב םירפס ירפוס דס ַא ןבָאה ,םיברה וניתונוועב ,רעבָא .יניסמ

 -ישודיח ענעגייא עיינ ןריפוצנייא ןביוהעגנָא ןוא בתכה-ךרד ןקיטכיר ןטלַא םענופ
 גורטיק רעסיורג ַא רָאי סקיטנייה ןרָאװעג ררועתנ פעד בילוצ זיא'ס .הביתכ

 טָאר ,ןכל .םישדחמ םירפוס עקיזָאד יד ןגעק גורטיק ַא ,הלעמ לש ןיד תיב ןרַאפ
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 ןַאמטכעצר םהרבא

 ןקתמ ךיז ףיוא ןעמענ טסלָאז וד זַא ,ןמלז-רואינש ,ריד ןופ גנַאלרַאפ ןוא ,ךיד ךיא

 ךיז לָאז רע זַא ,ױזַא םירפוסה-בתכ םעד ןלעטשנייא טסלָאז ןוא תומיגּפ יד ןייז וצ

 ,יניסמ זדנוא וצ ןעמוקעג ןענייז ייז יוּו הרותה תויתוא יד טימ ןכיילגסיוא רעדיוו

 ,"לטובמו לוטב ןרעוװ לָאז גורטיק רעברַאה רעד ידכ

 ךיז ,געט עכעלטע ףיוא טרעדנוזעגּפָא ךיז ,טגלָאפעג ןמלז-רואינש יבר טָאה,

 וליחדב ,הדמתה סיורג טימ ,הלילו םמוי ןוא רדחמ םינפל רדח ַא ןיא ןסָאלשעגּפָא

 .םיקודקד ןוא םיטרּפ עלַא טימ הרותה-תויתוא עשירפוס יד טמָאקלופרַאפ ,ומיחרו

 טכַארבעגסױרַא -- עקיקעריפ יד ןופ ;טקידנורַאפ רעמ ךָאנ תויתוא עקידנור יד

 ,הדפקה סיורג טימ ,ןבעגעגּפָא ךס ַא ךיז ןוא רעפרַאש ןוא רעטלוב ךָאנ ןעלקניוו יד

 רעטסערג רעד טימ ןעמוקסיורַא ןלָאז תויתוא יד רעביא ןיגת ןוא ןעניורק יד זַא

 .תומילש רעקידנעטשלופ ןוא טייקיונעג

 טלקיוועגפיוא ,דיגמ םוצ טכַארבעג תויתוא יד טָאה ןמלז-רואינש יבר ןעווע

 רעד זיא ,ןבירשעגפיוא ןעוועג ןענייז תויתוא יד רעכלעוו ףיוא ,העירי יד םיא רַאפ

 יד ןביוהעגפיוא רע טָאה .ןטכיולעצ ךיז טָאה םינּפ ןייז .החמש אלמ ןרָאװעג דיגמ

 טימ טָאה רע ןוא ,ןזיוװַאב םינּפ ןייז ףיוא ךיז טָאה לכיימש ַא ,למיה םוצ ןגיוא

 ,תובהלתה טימ ןפורעגסיוא ןוא ןענמלז-רואינש יבר ןעמונעגמורַא הביח סיורג

 טָאה סָאװ ,לוק-תב ַא טרעהעג עגרה ותואב בָאה ךיא !ףמלז-רואינשג :אנשיל יאהכ

 ?!טייהרעטנוזעג םיײהַא רָאפ .ןרָאװעג לוטב זיא גורטיק רעד זַא ,ןפורעגסיוא

 ןיא טזָאלעג "אינת,ה לעב רעד ךיז טָאה גָאט ןקיבלעז םעד ןיא ךָאנ ןוא,

 .ןײרַא .געוו

 יבר זיא -- טלייצרעד רעטייוו עילע-דוד 'ר טָאה --- םייהַא געוו ןייז ףיוא;

 רעזייה עלַא ןיא .עילָאּפַאנַא ןייק טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןעמוקעגנַא ןמלז-רואינש

 יבר זיא .קיטכיל ןעוועג ךָאנ זיא לביטש ןייא ןיא זיולב ,רעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא

 ,רפוס דוד 'ר יו רעטצנעפ ןכרוד ןעזרעד ןוא לביטש םוצ ןעמוקעגוצ ןמלז-רואינש

 ןיא ןָאטרַאפ זיא ןוא שיט ןרעביא ןגיובעגרעבירַא טציז ,טנעקעג טוג טָאה רע ןעמעוו

 ןיא ןייז וצ לבלבמ טשינ םיא ידכ ןוא .לביטש ןיא ןיירַא ליטש רע זיא .ןביירש

 טעװ דוד 'ר זיב ןטרַאװ וצ ךיז ייב טכַאמעגּפָא רע טָאה ,שדוקה תכאלמ ןייז

 דוד 'ר זַא טּפַאכעגפױא גיוא סנמלז-רואינש יבר טָאה םיצולּפ ,ןביירש ןרעהפיוא

 טָאה רע סָאװ ,םיגת ןוא תויתוא עטיײנַאב עקיבלעז יד טימ טציא ןיוש טביירש

 דחּפ ַא ןרָאװעג םמותשנו להבנ רע זיא ,דיגמ םוצ ןבעגעגרעביא ןטכענ טשרע

 טושּפ זיא'ס .ךעלגעממוא זיא'ס זַא ,טסּוװעג טָאה רע םורָאװ ,ןלַאפַאב םיא זיא

 שטירזעמ ןיא ןייז וצ ןזיװַאב ןבָאה לָאז דוד 'ר זַא ,השעיש ידכב ןעוועג טשינ

 רע ןוא ,ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא ןּפַאלק ןבױהעגנָא םיא טָאה המיא סיורג רַאפ .דיגמ םייב

 ,ורמוא םעד טּפַאכעגפיוא טָאה דוד 'ר .קַיור ןביילב טנעקעג טשינ ןפוא םושב טָאה

 טָאה .טסַאג ןבושח ןייז ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ,למוט םעניילק םעד

 -יצ ןמלז-רואינש 'ר יװ טקרעמַאב טָאה רע זַא רעבָא .טיירפרעד קרַאטש ךיז רע
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 רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידיי

 ?ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ,טגערפעג ןקָארשרעד רע טָאה ,טרעטַאלפ ןוא טרעט

 ןופ ךיז רעדנוװ ךיא; :טרעפטנעעג ןוא טקרַאטשעג ןמלז-רואינש 'ר ךיז טָאה

 טָאה רעוו ?הרותה- תויתוא יד ןביירש ןופ ןפוא רעיינ רעד ריד וצ טמוק ןענַאװ

 ָאד ןקעטש'ס ,קַיור ייז; :טרעפטנעעג דוד 'ר םיא טָאה ."?ןעוועג הלגמ סָאד ריד

 ריִמ וצ ןוא ןפור טקישעג (*עשיז 'ר יבר רעד ךימ טָאה ןטכענ .תודוס ןייק טשינ

 ןעוועג עידומו זירכמ טָאה הלעמ לש הילמּפ יד יװ טרעהעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג

 -תעשב ןוא ,ױזַא ןוא יױזַא ןייז תויתוא יד ןופ הרוצ יד ףרַאד האלהו הזה םויהמ זַא

 ףיא ביירש ,ונ .רעדנוזַאב תוא ןדעי ןלָאמעגסיױא רימ רַאפ עשיז 'ר טָאה השעמ

 ,"ןזיוװַאב ןטכענ רימ טָאה עשיז 'ר יבר רעד יו שממ ,תויתוא יד טציא

 "עג ןעמונעגנָא זיא --- טריפעגסיוא עילע-דוד 'ר טָאה -- ,ןָא טלָאמעד ןופ;

 ,הברבל ונורכז ,רעילָאּפינַא דוד 'ר ןדייז ןיימ ןופ הביתכה חסונ רעד ָא-טָא ןרָאװ

 קרַאטש ,ךעלקינייא ענייז ,רימ ןענייז טּפיוהרעביא .,לאּרשי תוצופת לכב טעמכ

 ריהזו ריהז ןענייז רימ ןוא ,סנדייז םעד יוװ ןייז לָאז הביתכ רטזדנוא זַא ,קיידמ

 ,"טשינ רָאה ַא ףיוא וליפַא ,אמינ-אולמכ ךרד ןייז ןופ ןטערטוצּפָא טשינ

 דיישרעטנוא םעד טרירטסוליא השעמ-תעשב זדנוא רַאֿפ טָאה עילע-דוד 'ר

 ןצנַאגניא טשינ ןענייז סָאװ ,םירפוס ערעדנַא ןופ תויתוא יד ןוא תויתוא ענייז ןופ

 ,הביתכה חסונ סרעילַאּפינַא דוד 'ר יו

 טָאה סָאװ ,ןדִיי ַא וצ טריפעג ךָאנרעד זדנוא טָאה רפוס רעד עילע-דוד 'ר

 א ןעמונעג ןבָאה רימ .ןידיג ןוא תועוצר ,םיתב ןכַאמ וצ טַאטשקרעװ ַא טָאהעג

 .גנַאג ןצנַאג ַא טפיוקעג םיא ייב ןוא טעברַא רעד ייב ןדַיי םעד ןופ רעדליב עייר

 ,ייזומ ןשיפַארגָאנטע ןשידַיי ןרַאפ --- גייצעג

 "םענופ דימלת ,קסנעשזיל ןופ ךלמילא 'ר ןיבר ןופ רעדורב ,עילָאּפינַא ןופ עשיז 'ר (*

 ,1800 -- ס"קת רָאי ןיא 'פנ ,דיגמ רעשטירזעמ
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 םעד ןוא 'יכר, רעד ,רעשוונשועמ לנורנ 'ר
 ןיליפת סמיישעב -

 ַא ןגעו השעמ עװַאקישט ַא ןלייצרעד וצ ןופ ןטלַאהקירוצ טשינ ךיז ןעק ךיא

 טימ ,לקינייא ןַא סט"שעב םעד ,רעשזובששזעמ לכורב יבר ןשייוװצ דייררעביא ןֿפרַאש

 ןשטייט םידיסח יװ ,טָאה סָאװ ,"אינתח -לעב; רעד ,ידַאיל ןופ רואינש-ןמלז יבר

 .ןרעוװ לוסּפ ןלָאז ןיליפת טט"שעב םעד זַא ,וצרעד טריפרעד ,סיוא

 יד רַאפ .עציניו ןיא םינקז-בשומ ַא ןיא ןבירשרַאפ רימ ןבָאה השעמ יד

 ןענייז םינקז-בשומ םעניא שיט ןגנַאל ַא םורַא יוװ ,דליב סָאד ךָאנ רימ טייטש ןגיוא

 טרעלקױרעד ייז טָאה יקסינַא .םכותב רימ ןוא ,ןדַיי ערעטלע ןינמ ַא רעביא ןסעזעג

 ןעוועג זיא ןײלַא רע רָאנ יו ,טײקמערַאװ רעקיטכירפיוא ליפ ױזַא טימ ,תומיצנב

 "רעד ייז טָאה רע ;ייז וצ ןעמוק רעזדנוא ןופ ןליצ יד ןגעוו ,ןזיײוװוצסױרַא לגוסמ

 ,תוכלמל ברוקמ ַא ,גרוברעטעּפ ןופ גרובצניג ןָארַאב רעשידִיי רעד ױזַא יו טלייצ

 ןרָאפ רימ ךיוא זַא ןוא ,טייקשידִיי ןטלַאהוצפיוא ףיוא רעטנזיוט טרעוװש סיוא טיג

 טרעהעג ןבָאה םינקז יד .תוחילש ןייז ןיא ןוא תואצוה סנָארַאב םעד ףיוא םורָא

 טנפעעג ןוא יורטוצ רעייז ןענווועג ךיג רָאג רימ ןבָאה םורַא ױזַא ןוא ,טפַאגעג ןוא

 / .רעליימ ערעייז

 ןַא טימ ,רעקנינבָארד ַא ,רעקנירַאד ַא ,םינקז יד ןופ רענייא יוװ ,ךיא קנעדעג

 ןקיטומטוג ַא טימ ,לדרעב טַאװענעטלָאק ץרוק ַא טימ ,ןקור םענעגיובעגסיוא

 -ייװ ידיטָא טלייצרעד ןָאט ןשירעפיטש בלַאה ַא ןיא טָאה -- םינּפ ןקידלכיימש

 -שזעמ לכורב יבר ןופ שינעגעגַאב רעשילרעטסיוא רעד ןגעוו השעמ עקידרעט

 טימ שינעגעגַאב יד טרעדלישעג ןוא ,ידַאיל ןופ ןמלז-רואינש יבר טימ רעשזוב

 טָאה יקס-נַא זַא ,שידִיי ןשידמול ןקידלרעּפ ַא ןיא ,טייקכעלדליב ןוא ןח ליפיוזַא

 -9עד ךיא בָאה השעמ יד .טרָאװ ןקיצנייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ןוא ןלָאװקעגנָא
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 -נשיווצ עלַא טימ ,ןרָאװעג טלייצרעד זיא יז יו טרָאװ ןיא טרָאװ ןבירשרַאפ טלָאמ

 רעלייצרעד רעד סָאװ ,ןייז לבוס טנעקעג טשינ ןבָאה סָאוװ ,םינקז עכעלטע ןופ ןפור
 .ןעלכורב יבר ןופ רעכעה ןענמלז-רואינש יבר טלעטשעג טָאה

 ענייז ,ןושל ןייז ןבעגוצרעביא חוכב טשינ ןיב ךיא סָאװ ,דָאש ַא זיולב זיא'ס

 -ליש ןכעלרעדנוװ ,ןקידמיטרּפ ןייז רקיע רעד ןוא סעיצַאנַאטניא ענייז ,ןעמָאידיא

 ןוא דחוימ רדח ןייז ןיא ןעלכורב 'ר ייב םילודג ייווצ יד ןופ שינעגעגַאב יד ןרעד

 ,טַאהעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ דיירעביא ןקידרעייפ ןפרַאש םעד

 ; טלייצרעד טָאה ןקז רעד סָאװ םעד ןופ תיצמת רעד זיא סָאד ןוא

 ,סועכל חונ ַא ,ןדפק רעסיורג ַא ןעוועג זיא שזובשזעמ ןופ ךורב 'ר יבר רעד

 זיא רע סָאװ םעד טימ ןעמונעגרעביא קרַאטש ךיז טָאה רע .עלעבעווש ַא שממ

 ךיז טָאה רע .ןיליפת סט"שעב םעניא טנװַאד ןוא לקינייא ןַא סבוט-םש-לעב םעד

 דחוימ רדח ןייז ןיא .ןעוועג דובכ גהונ טשינ םענייק ןוא ארדב-דח ןרַאפ ןטלַאהעג

 ךיז לָאז ,ןײרַא םיא וצ טמוק סָאװ ,רענייק ידכ ,לוטש ןייא רָאנ ןענַאטשעג זיא

 ךיז ףיוא ןגָאז רֶע טגעלפ טייהנגעלעג רעדעי ייב .וינפב ןצעזרעדינַא ןענעק טשינ

 ןייז וצ ןרָאװעג טקישעגּפָארַא ןיב'כ -- איקידצ וגב אדיקּפ אנא יוהל, :ןײלַא

 -- ןטלַאהעג לכורב 'ר ךיז טָאה הגרדמ רעד ןיא טָא .'םיקידצ עלַא רעביא הנוממ

 וצ סָאװ ָאטשינ רעבירעד זיא'ס ןוא -- עלעכיימש ַא טימ טגָאזעג ןקז רעד טָאה

 רעטסדנימ רעד ןופ ןוא זגורמ ַא ןעועג קידנעטש זיא רע סָאװ ,ךיז ןשודיח:

 ,סעכ ידיל ןעמוקעג טייקיניילק

 טימ טרבחעג טשינ ךיז ןוא טרעטייוורעד ןעמעלַא ןופ ךיז רע טָאה ,טגָאזעג יוו

 -רואינש יבר ןופ ךיוא .רוד ןייז ןופ םייבר ערעדנַא ןוא םיקידצ יד ןופ םענייא ןייקי

 רעד ,דיגמ רעשטירזעמ םענופ קהחבומ דימלת רעד ,"בר; רעד ,ידַאיל ןופ ןמֹלִי

 "אינת,ה לעב רעד ,תוכלה טימ ךורע-ןחלוש םענעגייא ןַא ןופ רבחמ ,ןדמל רעסיורג

 -נָא טָאה ןמלז-רואינש 'ר זַא ןוא ,ןטלַאהעג טשינ רע טָאה םיא ןופ ךיוא זיא --

 לכורב 'ר טָאה ,(תעד ,הניב ,המכח) ד"בח ןופ הטיש יד ןטײרּפשרַאפ וצ ןביוהעג

 טזָאלעג טשינ ,"בר, םעד ,רעדנירג םעד ןוא ,ןעוועג לטבמ ןצנַאגניא הטיש יד
 וי ,ןגיוא יד רַאפי

 םידיסח -- ,ןעוועג ךישממ קידבשוימ ןקז רעד טָאה -- עודי-רבד ַא זיא'ס;

 יד ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה ןמלזירואינש יבר רעד זַא ,סָאד ןסייו השעמ ישנאו

 ,דובכ סיורג ןבעגעגּפָא םיא ןבָאה םירש ןוא םילשומ .ןזיירק-הכולמ עכיוה רָאג

 ורעוו סָאװ ,ןדִיי ןגעק תוער תוריזג ןגעוו ןסיוורעד טּפָא רעייז ךיז רע טגעלפ ייז ןופי

 ,תוכלמ ןופ טעװענַאלּפעג

 -עג טרעוועס זַא ,ןלַאװק ערעכיז רָאג ןופ ,ןעגנַאגרעד לָאמנייא םיא וצ זיא;

 .ןטַאדלָאס רַאפ ןבעגּפָא ייז ןוא ךעלגנִיי עשידִיי עניילק ןּפַאכ וצ הריזג ַא טיירג

 יד ןעמ טעװ ,טלעג-עקּפַאל טימ ,*רַאבַאכ; טימ זַא ןעקנווװעגנָא ךיוא םיא טָאה'מ
 | ,דעומ דועב ןלעטשּפָא יז ןוא סנטיײצַאב ןּפַאכרַאפ ןענעק הריזג
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 סָאװ ,לכורב 'ר ןיבר םענָא זַא ,טסּוװעג טוג טָאה ןמלז-רואינש 'ר יבר רעד,

 ענייז ןשיווצ זַא ןוא ,תודיסחה םלוע םעניא העּפשה-לעב רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 טָאה ,םיא ןָא זַא --- ,םירידא םיריבג ,ןשטנעמ-טלעג עסיורג ןַארַאפ ןענייז םידיסח

 םוכס ןסיורג םעד ןלעטשפיונוצ ןענעק טשינ רע טעוװ ,ןענַאטשרַאפ רע

 רחוימ חילש ַא ןעלכורב 'ר וצ טקישעג דלַאב רע טָאה .ךיז טרעדָאפ סָאװ טלעג
 ףיוא טרעיול סָאװ הנכס רעד ןגעװ ןעוועג עידומ ,ווירב ןטלגיזרַאפ ַא ןיא ,ןוא

 ןשיוצ ןייז ןוממ ףסאמ ןעז לָאז רע זַא ,ןטעבעג םיא ייב ןוא ,ךעלרעדניק עשידִלי

 לכורב 'ר טָאה ,ןטלַאהּפָא הריזג יד ןענעק סנטייצַאב לָאז'מ ידכ ,םיברוקמ ענייז

 טעז רע זַא ,םותח-בתכב ךיוא ןוא ,חילש ןבלעז םעד ךרוד עקַאט ,טרעפטנעעג

 רעפטנע םעד ןופ .ןטַאדלָאס רַאפ רעדניק עשידִיי ןעמענ לָאז'מ םימשה ןמ טשינ

 רעבָא טָאה רע .טולב עשיווטיל ןייז ןכָאק ןביוהעגנָא ןענמלז-רואינש 'ר ןיא טָאה

 ַא טקישעג רע טָאה .ןריפסיוא טשינרָאג רע טעװ הזגור טימ זַא ,ןענַאטשרַאפ

 לכורב 'ר רעבָא .רַאפעג רעסיורג רעד ףיוא ןזיװעגנָא לָאמַארעדיװ ןוא חילש ןטייווצ

 טשינ טעז רע :זַא ,רעִירפ יו טרעפטנעעג רעדיוװ ןוא ,סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה

 טלָאװ רעפטנע סלכורב יבר יו ,טסוהעגּפָא טָאה ,רעלייצרעד רעד ,ןקז רעד
 ,ןטַאדלָאס רַאפ רעדניק עשידִיי ןעמענ לָאז'מ םימשה ןמ

 ןופ ךשמ ןיא ןבָאה םינקז עקימורַא יד ןופ עקינייא ,זדלַאה ןיא ןקעטש ןבילבעג םיא
 םעד ןופ ןצעשגנירג סָאד ,רוּפיסה ןפוא םעד ןייז לבוס טנעקעג טשינ ןדער ןייז

 רע. ,"רקשו אוש, ,"!טע; :ןפורנשיווצ טכַאמעג ןבָאה ןוא ,לכורב 'ר ןיבר ןסיורג

 יװ ,ןוא ןָאט-לכיימש ַא זיולב טגעלפ רעקשטיטלַא רעביל רעד ,לג"דא ,*טלּפַאלּפ

 יד ףיוא ןָאטעג-קוק ַא רע טָאה לָאמסָאד ךיוא ,ןייז ךישממ ,ןעמ טניימ םיא טשינ

 רעטייוו ןוא ןָאטעג-ךומש ןגולק ַא ,םינקז עכעלטע עקימורַא יד ןופ רעמינּפ עזייב

 | ; טלייצרעד
 רעד !ןיינ !טזָאלעגּפָא םיא טָאה ןמלז-רואינש 'ר זַא יאדװַא ךָאד ריא טניימ

 רע טָאה .ןרָאװעג סעכ ןיא רעמ ךָאנ רעפטנע ןקידרעפָאה םעד ןופ זיא קַאװטיל

 ךיז ,ומצעבו ודובכב ,ןילַא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ,ןינמ טימ ןינק טזָאלעגרעביא

 'ר ןיבר םוצ ןעמוקעגנָא םורַא געט עכעלטע ןיא זיא ןוא ןיײרַא געוו ןיא טזָאלעג

 ,שזובשזעמ ןייק ,ךורב
 -רעד ךָאנרעד ,דמעמ ותואב ןעוועג ןענייז סָאװ ,השעמ ישנאו םידיסח ןבָאה;

 םיא רַאפ ךיז רע טָאה ךורב 'ר ןיבר םוצ ןיירַא זיא ןמלז-רואינש 'ר ןעוו זַא ,טלייצ

 -עג ןוא ,רענלעז השעמ ,(קעשַאד ןרעטנוא טנַאה יד) *קָאריזָאק דָאּפ, טלעטשעג

 -אנמחר ,הער-הריזג ַא וצ טיירג תוכלמ זַא ,ןייז ןסיוו טלָאז ריא !ךורב 'ר, :טגָאז

 זיא'ס ןוא ,ןטַאדלָאס רַאפ ןבעגּפָא ייז ןוא ךעלגנִיי עניילק עשידִיי ןּפַאכ וצ ,ןלציל

 ןּפַאכרַאפ ןענעק הריזג יד ךָאנ ןעמ טעוו דחוש טימ זַא ,םויה-ןוכנכ ,רָאלק רימ רַאפ

 לטבמ הריזג יד ידכ ןייז ןוממ ףסאמ טלָאז ריא זַא ,ךייא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,ןכל

 -גָאז ַא הדּפקה סיורג טימ ןוא *בר; םוצ טיירדעגמוא ךורב יבר ךיז טָאה ,"ןכַאמ וצ
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 רעדניק עשידִיי ןעמענ לָאז'מ זַא ,םימשה ןמ טשינ טרָאפ רעבָא עז ךיא זַאק :ןָאטעג

 ןרעטנוא ןופ טנַאה יד ןעמונעגּפָארַא לענש ףיוא "בר; רעד טָאה .?!ןטַאדלָאס רַאפ

 ,לָאמַאטימ טָאה רע ןוא ,ןדיז ןבױהעגנָא טָאה טולב עשיווטיל עקיכָאק ןייז .קעשַאד

 עכעלטע עקידרעייפ עקיזָאד יד טָא טלַאנקעגסױרַא ,סקיב רענעדָאלעגנָא ןַא ןופ יו

 רעד טָאה .!ךייא ןרָאװ ךיא !ןידה תא ןתיל דיתע טנעז ריא !ךורב יבר; :רעטרעװ

 -םינּפ טלעטשעג ךיז ,לוטש ןייז ןופ ףיוא-בייה ַא ןבעגעג קיטסַאה ךיז ךורב 'ר יב

 רעקידהּפצוח; :ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג ןגירשעגניירַא םיא ןוא "בר, ןטימ םינּפ-לא

 ,סבוט-םש-לעב םעד ,ןכורב וצ טסדער וד ?טסדער וד ןעמעוו וצ וטסייוו !קַאװטיל

 ךָאד זיא .*?!ןיליפת עקילייה סנדייז ןיימ ןיא ןװַאד ךיא !לקינייא ןַא ,הכרבל ונורכז

 זיא רע .טכָאקעצ רעמ ךָאנ טולב עשיווטיל ןייז ךיז טָאה ,קַאװטיל ַא "בר, רעד

 רעד וצ טנַאּפשעגוצ ,סיוא-יירד ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה .הבהל שא שממ ןרָאװעג

 רעד וצ ןָאטעג-ףרָאװ ַא יז ןרָאצ סיורג טימ ןוא עקמַאילק יד ןסירעגּפָארַא ,ריט

 סבוט-םשילעב םעד ןענייז ןיליפת יד זַא ןוא ,ונק :ןָאטעג-גָאז ַא די-רחאלכ ןוא דרע

 "ייז ַא ןָא ןוא ריט יד סופ ןטימ ןָאטעג-ןפע ןַא .*!?עלוסּפ ןייק ןייז טשינ ייז ןענעק

 .לעװש יד טנַאּפשעגרעבירַא טנוזעג

 המיא ןַא .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ יוװ גָאז םעד ןופ זיא לכורב 'ר יבר רעד;

 עלוסּפ ןיא טנװַאד רע !!ןיליפת עלוסּפ !סָאװק לַאפַאב םיא זיא הכישח

 גנַאלש ַא ןופ רענעסיבעג ַא יו .חומ רעד ןדנוצעגנָא םיא ייב ךיז טָאה סע ."!!ןיליפת

 .רעד זַא ןוא ..."!רפוס לשרעה דימו ףכית טפור; :ןרעדליּפ ןביוהעגנָא רע טָאה

 ,תוא ןַא עקַאט טלעפ'ס זַא ,ןעזרעד ןעמ טָאה ,שאר לש םעד טנפעעג טָאה רפוס

 ןכָאטשעג יװ ,ןעגנורּפשעגפיוא לכורב 'ר זיא .ןעגנורּפשעגּפָא ןעוועג זיא *דויא ַא

 רעד !סָאװא :לוק ןייז טימ טשינ טמערַאילעגסױרַא ןוא זיּפש רעקידנעילג ַא ןופ

 םיא ייב לעװ ךיא ?ןיליפת עניימ ןופ "דיי; ַא ןעמונעגוצ רימ יינ טָאה קַאװטיל

 .!רעדניק ענייז ןופ "דיי; ַא ןעמענוצ

 ץפיז ןפיט ַא ןקז רעד טָאה --- לכורב 'ר ןיבר םענופ גָאז רעברַאה רעד;

 ס"ברג םענופ רענייא .ןרָאװעג םיוקמ בורקב ,םיברה וניתונוועב ,זיא --- ןָאטעג

 .-סיוא טָאה רע זַא ,ןבָאה וליפַא ןליוו עקינייא .הער-תוברתל סױרַא זיא רעדניק

 רזוח ַא ןרָאװעג דלַאב זיא רע .רומג רקש ַא זיא סָאד רעבָא ,לדנער סָאד ןטיבעג

 יד ךיז ןדניבוצ :םינפוא עכעלקערש ףיוא ןקינייּפ ןילַא ךיז טגעלפ רע .הבושתב

 ,טכַאנ עדעי ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ ,ןעגנעה רע טגעלפ ױזַא ,דָאב ןופ ןקלַאב םוצ סיפ

 ."ירפרעדניא זיב

 שי

 ןיא ןכורב 'ר ןיבר םייב ידַאיל ןופ ןמלזירואינש 'ר ןופ ךוזָאב םעד ןגעוו

 ןלַאטעד עטנַאסערעטניא עקיזָאד יד-טָא ךָאנ ןבעגעגוצ ןקז רעד טָאה שזובשזעמ

 םענופ רבק ןפיוא ןייז הלוע טלָאװעג טָאה "בר, רעד ןעוו ,ןגרָאמפיוא,
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 ןַאמטכעה םהרנא

 םלוע-תיב םוצ ןעגנַאגנײרַא עלַא .ןסילשרַאפ וצ ןליופַאב לכורב 'ר טָאה ,ט"שעב

 .ןזָאלעגניירַא טשינ םיא ןוא

 'ר וצ ןעמוקעג ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןופ קינבושי ַא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא,

 .וצ טָאה ,דניק ַא םענייז ןופ תירב םייב קדנס ןייז וצ ןטעברַאפ םיא ןוא ןעלכורב

 ייג ,בר ַא ,חרוא רעבושח ַא טָאטש ןיא טציא ָאד זיא'ס :טגָאזעג לכורב 'ר םיא

 -רואינש 'ר וצ ןעמוקעג קינבושי רעד זיא ."תירב םוצ ךיוא םיא טעברַאפ ןוא

 רךורב 'ר יבר רעד; זַא ןבעגעגרעביא םיא "ומות יפל חיסמ, ַא יו ןוא ןענמלז

 "בר; רעד טָאה ."תירב םוצ ןטעברַאפ ךייא ךיוא לָאז ךיא זַא ןסייהעג רימ טָאה

 וטסלָאז ,ךורב 'ר ןיבר ןטימ ןרָאפייברַאפ טסעוו וד ןעווק :קינבושי םוצ טגָאזעג

 ןבעל טצעזעג ךיז טָאה "בר, רעד .הוה ךכ ןוא .*ןרָאפטימ ךיא לעװ ,ןלעטשּפָא ךיז

 ןוא ןטייווצ ןפיוא רענייא טקוקעג טשינ ןבָאה עדייב ןוא ,ןטילש ןיא ,ןכורב 'ר

 | .טרָאװ קיצנייא ןייק טדערעגסיוא טשינ
 ַא ךיז ביג, :רעביירטנָא םוצ גָאז ַא םיצולּפ "בר, רעד טוט געװ ןטימניא;

 הלילח ךיז ןעק'מ ןוא יינש םעניא בורג רעפיט ַא ןייז טעוװ דלַאב לייוו ,סטכער רעק

 -גָאז ַא רעזייב ַא טימ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה לכורב 'ר זַא ."ןרעקרעביא

 :ןָאטעג

 רימ -- עטרַאקדנַאל רעד ןיא יקב ַא זיא רע זַא ,ןזייוװַאב ליוו קַאװטיל רעד,

 ךיילג טולב עשיווטיל ןייז טָאה ,קַאװטיל ַא "בר, רעד ךָאד זיא .*!ךיוא סָאד ןענעק

 ןָאטעג-ּפַאכ ַא ,ןטילש םענופ סױרַא-גייב ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע ןוא טכָאקעגפיוא

 :טגָאזעג ןוא ןכורב 'ר וצ ןָאטעג-רעק ַא ַא לענש ףיוא ךיז ,יינש טימ ןפיוה ןלופ ַא

 עברַא עלַא ןזייוו יינש ןפיוה םעד טָא ןיא ךייא ךיא לעוו טליוװ ריא ביוא;

 ,"(רעסַאװ ,טניו ,דרע ,רעייפ) תודוסי

 רענעקָארשרעד ַא ַא ןוא טנַאה רעד ייב טּפַאכעגנָא םיא לכורב 'ר יבר רעד טָאה

 : ןגירשעגסיוא

 ,*!טשינ ףרַאד'מ !ןיינ !ףייגע-
 רע טָאה (רעייפ) "שא? דוסי םעד זַא ,טלייצרעד לכורב 'ר טָאה רעטעּפש;

 :"ןעזעג טַאהעג ןיוש

248 



9 

 שי

א
ַ
נ
א
ַ
פ
ּ
א
ָ
ל
י
ע
ר
 

 ,רפוס

 'ר

 וד

=
 

 עיל

 עח גנולײטּפָא וצ





 טעטש ןופ ןעמענ

 ֹא

 ,342 ,340 ,218 -- (.בֹוג רענילָאװ) עילָאּפַאנַא

 ,229 ,10 ,56 ,55 -- (.בוג רענילָאװ) קילָא

0, 

 253 ,233 ,232 -- (.בֹוג רעוועיק) ןַאמוא

 ,228 -- (.בֹוג רענילָאװ) ןיטנַאטסנָאקיטלַא

233 

 ,136 ,12-61 -- (.ביג רענילָאװ) ערטסַא

0, 152--157, 115, 225, 229--232 

 ב

 227 -- (.בֹוג רעילָאדָאּפ עטלצב

 232 ,213 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) רַאב

 -- (.בוג רעוועיק) וועשטידרַאב

5, 126, 132 
 {האמוט-ץרַאװש ,ןבל-הדש|} ווָאקרעצַאלעיב

 212 ,266 -- (.בוג רעוועיק)

 232 ,81--19 --- (.בוג רעילָאדָאּפ) ווָאליהַארב

--235 
 ,254 ,253 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) װַאלצַארב

71, 

,59--7 

 ד

 84 ,82 -- (.בוג רענילָאװ) ענבוד

 300 -- (.בוג רעילָאדָאּפ ענשזַארד

 ךוב ןיא טנַאמרעד

1 

 ,244 -- (.בוג רֶעִילָאדָאּפ) עציניוו
 215 -- (.בוג- רענילָאװ) ץיווענשיוו

 ז

 --121 ,15 -- (.בוג רענילָאוו) רימָאטישז
3, 233, 252 

 219 ,218 --- (.בוג רעוועיק) עילָאּפָאטַאלז

 ט

 213--211 --(.בֹוג רעוועיק) ענלָאט

 ,232 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) ןישטלוט

 .149--145 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) קינלעשטישט

 -- (.בוג רעילָאדָאּפ ,ףרָאד) עקווילעּפעשט

5 

 232 -- (.בוג רעילָאדָאֿפ ןועקשיטלַאי

 כ

 ,210--208 -- (בֹוג רעילָאדָאּפ) קינלעמכ

7, 109, 311 
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 ןַאמטכער םהרבא

 ְל

 60 -- (.בוג רענילָאװ) רימדול
 201 ,200 ,54--51 -- (.בוג רענילָאװ) קציול
 ,216 ,199 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) וועשטיטעל

7, 298, 304 

 ּמ

 142 -- (.בוג רעילָאדָאּפ} וועליהָאמ
 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) ןועיַאלוקימ

0--206, 336, 327 
 ,117--115 -- (.בוג רעילָאדָאּפ שזובשזעמ

124-2, 198, 218, 262, 344--348 
 229 ,51--48 -- (.בוג רענילָאװ)} שטירזעמ

;41--3 

 נ

 .218 -- (.בוג רענָאסרעכ) דָארָאגרימָאװָאנ

 --169 ,18--16 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) ווָארימענ

2, 230, 269, 210 

 221 -- (.בוג רענילָאװ) שזיווסצנ
 טא -

 ֹס

 233 -- (.בוג רעוועיק) עלימס

252 

3( 

 133 -- (.בוג רעוועיק) שטיוװָאלווַאּפ

 . 232 ,168--166 -- (.בוג רענילָאװ) עהָאנלוּפ

 267 ,262 ,121 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) עוויליּפ

 ,47 ,25 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) ווָארוקסָארּפ

283, 295, 296 

4 

 232--221 -- (.בוג רעוועיק) ןועשרָאק

 41 -- (.בוג רענילָאװ) ץענעמערק

 ר

 42--39 -- (.בוג רענילָאװ) ליױויזדַאר

 335 -- (.בוג רענילָאװ) ענוװָאר

 278 -- (.בוג רעוועיק) עקווירטסימכַאר

 271 -- (.בוג רעוועיק) עגטיקַאר

 ש

 ,132--120 -- (.בוג רעילָאדָאּפ) דָארגירַאש

8, 161--165, 173 

 ,299 --- (.בוג רענילָאװ)} עקוויטעּפעש



 ָאויי רעניטנעגרַא םייב רעכיב ענענישרעד

 1 'מונ -- ןטפירשיָאווָי רעניטנעגרַא (4

 2 'מונ -- ןטפירשָאווי רעניטנעגרַא (2

 2תמוסמוס תסצֹומסַצ: 108 130108 סמ 16 13/ס:ס6ט:6 25008016 2166ו06ט81" (3

 3 'מונ -- ןטפירשַאוויי רעניטנעגרַא 64

 4 'מונ -- וטפירשדָאווָי רעניטנעגרַא (5

 (תונורכז) תישארב רעליווסעזָאמ :שטיװָאצַאק חנ 6

 (ייליבוי ןקירָאי-70 ןייז וצ) יניס ןהכה לכימ :יקסנַאשזָאר לאומש (

 םובלַא-םולבנעגייפ השמ (8

 הפוקת ןייז ,יקשוא לאומש 'ר) לַאגוטרָאּפ ןופ ןכייט יד ייב :;רעניּפיל והילא (9

 ("לארשי ןופ ןדייל יד וצ טסיירט; ןייז ןוא

 5 'מונ -- ןטפירשדָאווַיי רעניטנעגרַא 0

 ןעוועל סיסרַאנ ןופ עטכישעג רעד וצ ךעלטעלב :טחוש לאקזחי 1

 םָאבלַא :(קרעוו שירעלטסניק ןייז םיובלעשטייא לעונַאמ (2

 5086 םטממסט-םמצנסמ: "סנמסמ םטממסש פט 0086 3 6867 (13

 6 'מונ -- ןטפירשדָאווװיי רעניטנעגרַא (4

 (יקצינטישז .ל ר"ד ןופ ריפניירַא) סָאבלַא-יקסווָאקנימ (5

 (ץישפיל .י ןופ ןעגנורעלקרעד ןוא ריפניירא) ווירב סדלעפנעזַאד סירָאמ 6

 ןטיע עטנערברעד-טשינ : ןייטשנרעב .וו יכדרמ (7

 7 'מונ -- ןטפירשדָאוויי רעניטנעגרַא (8

 .רָאלקלָאפ ןוא עיפַאוגָאנטע עשידִי :ןַאמטכער םהרבא (9
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